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Втората работна среща по проекта се проведе в 
гимназия“Папа Йоан-Павел ІІ”. 

Впечатлени бяхме от добре 

оборудваните кабинети и модерния физкултурен салон. 

Всяка една от класните стаи е обзаведена с 

интерактивна дъска, а спортната зала с 

електронно табло и трибуни.   



В същата сграда се намира и 
началното им училище, 
както и детска градина. 
Учениците в тях се 
възпитават в същия дух. 



ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 



Ферма за екобрикети  

►Екобрикетите се получават от дървени 
стърготини и слама. Материалът се поставя в 
машина. В нея при подходяща температура и с 
вода, остатъците се слепват, стават твърди и 
годни за употреба. Полученият екобрикет излиза, 
като равномерно бива нарязан от машината. 
Къщата на производителите се отоплява само с 
този биопродукт. 
 





  Котел, в който се 
поставят 
брикетите. От него 
излизат тръби, 
които захранват 
отоплителната 
инсталация на 
цялата къща. 



Ферма със соларни панели 

  Фермата разполага с три соларни панела. С 
енергията от тях се затопля водата за нея, 
поддържа се отоплителната инсталация и цялото 
домакинство на собствениците.  





ELEKTROWNIA WODNA 
JEZIORSKO 



►Водноелекрическата 
централа е 
разположена на 
р.Варта. В нея има 2 
реактора с еднаква 
големина и мощност. 
Тази електроцентрала 
може да задоволява 
нуждите на един малък 
град с население до 100 
000 домакинства. 













Термален басейн - Uniejow 



Официален сайт на басейнът 

http://www.termyuniejow.pl/


Телевизия  Полша 
(TVP) 

     Телевизията е най-универсалната медия в Полша. Telewizja Polska (TVP) е 
в ефир без прекъсване от 1956 г. насам.   
-От 1994 TVP е търговско дружество. 
 Като обществена телевизия работи в съответствие с насоките, очертани 
от закона за радиото и телевизията, която включва задължението да 
предоставят информация, достъп до култура и изкуство, да спомагат за 
по-широк социален достъп до образованието и науката, разширяване на 
гражданското образование и подкрепа на полски аудио-визуални 
продукции.  

     Телевизията има за задача да се добере до всички социални групи, като 
се внимава особено да се погрижат за населението в селските райони и 
за посрещане на нуждите на децата и младите хора.  
Обществената телевизия  e поела отговорността да подкрепя полските 
интелектуални и художествени начинания, както развитието на 
домашните аудио-визуални продукции, така и финансирането на 
вътрешно телевизионни и филмови продукции, които не са направени от 
самата TVP .  
За мнозина поляци обществената телевизия остава най-важният 
източник на информация за политически събития и обществения живот. 









Научен център 
“Николай Коперник” 

    Коперник Science Center 
е научен музей, който е 
разположен във 
Варшава, Полша. 
Той съдържа над 450 
интерактивни 
експоната, които дават 
възможност на 
посетители, без 
подготовка да  
извършват 
експерименти и да 
разкриват законите на 
науката пред себе си.  
Центърът е най-
голямата институция от 
такъв вид в Полша и 
един от най-модерните 
в Европа.  
На 25 септември 2012 г. 
Центърът отпразнува 
своя двумилионен 
посетител. 

Официален сайт на научният ценър 

http://www.kopernik.org.pl/en/




ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 



Вършава е столицата на Полша и най-големият град в страната.  
Разположена на р.Висла. Населението и е 1 716 855 души. 

Варшава е икономическият център на Полша и един от 
икономическите центрове в региона на Централна и Източна 

Европа 

ВАРШАВА 



Варшавската русалка или Варшавска 
сирена (на полски: Warszawska Syrenka) е символът 

на Варшава, който присъства в герба на града.  



Легенда за варшавската русалка 

► Съществуват няколко версии на легендата. 
Според най-популярната, разказвана от 
варшавските екскурзоводи, русалката 
доплувала по Висла от Балтийско море в 
покрайнините на днешната варшавска старувка. 
Когато тя излязла на суша, за да си почине, по 
покрайнините така я харесали, че тя решила да 
остане. Скоро местните рибари забелязали, че 
по време на улов някой вълнува водата на 
Висла, заплита мрежите и изпуска улова от 
мрежите. Те се канели да се разправят с 
вредителите, но чувайки пеенето на сирената, 
били очаровани от прекрасната полужена-
полуриба. 
Когато за нея разбрал един търговец, той бързо 
пресметнал, колко може да спечели от 
показването на русалката на панаира. Той с 
хитрост я хванал и я затворил в сарай без 
достъп до вода. Плачът на сирената чул синът 
на търговеца, който с помощта на своите 
приятели я освободил. 
Благодарната русалка обещала на своите 
освободители, че ако нещо им се наложи, може 
да разчитат на нея. Оттогава варшавската 
русалка, въоръжена с щит и меч, охранява 
града и неговите жители. 





Старият градски площад (Rynek Starego Miasta), който датира от края на 
13-ти век, е истинското сърце на Стария град и до края на 18-ти век е и 
сърцето на цяла Варшава. Там представители на сдружения и търговци са 
се срещали в кметството (построено преди 1429 г., срутено през 1817 г.), 
извършвани са присъди и екзекуции. Къщите наоколо са били в готически 
стил до големия пожар през 1607 г., след който са построени наново в 
късен ренесансов стил. 





► Историческият музей (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy) 

се помещава в 11 къщи от Стария град. В стаите им е представена 
историята на Варшава от 1300 г. до началото на новата полска 
демокрация през 1990 г. Могат да се видят произведения на изкуството, 
архитектурни чертежи, пощенски картички, реставрирани интериори на 
някои от стаите. Към музея има кино и се прожектират филми от 
Варшава преди Втората световна война. В залите са изложени снимки от 
разрушаването на града през 1939-1945 г.   



►Кралският дворец е разположен на входа на 

Стария град. Той е бил официалната резиденция 
на полските монарси. Построен през 1598 – 1618г. 
В днешни дни е национален музей. 





Катедралата Св. 
Йоан (Katedra św. Jana) е 

разположена в стария град на 
Варшава. Тя е една от общо 
трите катедрали в града. Св. 
Йоан е една от най – старите 
църкви във Варшава и  
основната църква на 
варшавската епархия. Тя също 
е един от националните 
пантеони на Полша.  
Построена през XIV век. В нея 
са се извършвали много и 
различни церемонии като 
коронации или погребения на  
дюковете на Мазовия. Под 
страничното крило на 
църквата се намират криптите 
на няколко видни дюка. Тя е 
част от списъка на ЮНЕСКО. 



Музеят е създаден като място на памет на Варшавското въстание от края на 
Втората световна война (август 1944), когато полската армия се опитва да 

освободи града от немска окупация.  
Експозициите в музея представят както боеве от онзи период, така и моменти от 

ежедневния живот на хората по време на въстанието. 
Музеят на Варшавското въстание е изграден върху площ от 3000 кв.м. и 

включва 800 експозиции, над 1500 фотографии и филми. 

Музей на Варшавското 
въстание  

 



   Официален сайт на музеят  

http://www.1944.pl/


Скулптурата на малко момче, което носи прекалено голяма за него 
каска, е изградена в памет на децата, борили се против окупаторите 

по време на Варшавското въстание през 1944г. 

Паметник на малкия бунтовник  



Църквата Св. Кръст 
тук се пази урната със сърцето на Фредерих Шопен 







Монументалният Дворец на културата и науката - „дар" от Сталин и 
връх на социалистическия реализъм. Той се издига в самото сърце на 
Варшава и е превърнат днес в привлекателен център за развлечения. Със 
своите 231 м  е най-високата сграда в Полша и осмата по височина в 
Европейския съюз. Дворецът има 42 етажа, които включват кино-салони, 
театри, музеи, офиси, книжарници, конферентна зала за 3000 души и дори 
университет. 



► Националният стадион (Стадион Народови) - завършен през ноември 

2011 г. Капацитетът му е 58,500 места, като за неговото построяване са 
използвани авангардни технологии. Той се издига на мястото на стария 
Стадион на Десетилетието в квартал „Прага Полудне”, около който се е 
оформял един от най-големите битаци. Поводът за неговото построяване е 
домакинството на Полша (заедно с Украйна) на европейското първенство по 
футбол през 2012 г 



На път за България! 


