


Adinkra

Kontynent: Afryka
Państwo: Ghana

Adinkra to grupa 
symboli wywodzących 
się z Afryki z Ghany.

Wzrost znaczenie tego 
symbolu nastąpił w XIX 

wieku.



Azulejos
Kontynent: Europa
Państwo: Portugalia

Azulejos to tradycyjne 
portugalskie płytki 

ceramiczne 
pochodzące z Europy 
z Portugalii. Stały się 
one środkiem wyrazu 

i rodzajem sztuki.



Bumerang
Kontynent: Oceania
Państwo: Australia

Ręcznie miotany pocisk służący 
głównie do polowań. Używany 
pierwotnie przez australijskich 

Aborygenów w oryginale 
znaczy „kij, który wraca”. 

Dziś jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych symboli 

kojarzonych z Australią.



Cedr libański
Kontynent: Azja
Państwo: Liban

Cedr libański 
pochodzący z Azji 

z Libanu. Występuje 
w Biblii jako erez, 
symbolizuje siłę 

i majestat Libanu.



Copacabana
Kontynent: Ameryka 

Południowa
Państwo: Brazylia

Dzielnica Rio de Janeiro
w Brazylii słynąca z jednej 
z najsłynniejszych plaż na 

świecie. Rozrywkowe 
centrum miasta, kojarzone 

z karnawałem, sambą 
i plażową piłką nożną. 

To właśnie tu wychowało się 
wiele przyszłych gwiazd 

brazylijskiego i światowego 
futbolu.



Cygaro
Kontynent: Ameryka 

Środkowa
Państwo: Kuba

Markowy tytoń w postaci 
rurkowato zwiniętych liści. 
Ojczyzną cygar, a zarazem 

miejscem produkcji ich 
najbardziej luksusowych 
egzemplarzy jest właśnie 

Kuba. Dla wielu 
miejscowych od dziesiątek 
lat są jednym z głównych 

powodów dumy narodowej.



Mount Everest
Kontynent: Azja
Państwo: Nepal

Najwyższa góra świata 
(8850 m. n.p.m.) położona 
na granicy Chin (Tybetu) 

i Nepalu. W języku tybetańskim 
jej nazwa Czomolungma oznacza 

Boginię Matkę Śniegu. Szczyt 
ten, ze względu na niekończące 
się wycieczki chętnych do jego 
zdobycia, dla Tybetańczyków 

stanowi jedno z podstawowych 
źródeł dochodu.



Gejzer
Kontynent: Europa
Państwo: Islandia

Rodzaj źródła wyrzucającego 
w górę słup gorącej wody i pary 
wodnej. Jego nazwa pochodzi 

od islandzkiego Geysir, 
tłumaczonego w przybliżeniu jako 

tryskać, wybuchać. Obecnie 
gejzery w Islandii są cenioną 

atrakcją turystyczną, dla 
niektórych wartą każdej ceny, 

byle tylko je zobaczyć lub 
się w nich wykąpać.



Gwiazda Dawida
Kontynent: Azja
Państwo: Izrael

Gwiazda Dawida 
pochodzi z Azji 

z Izraela którego jest 
symbolem narodowym. 

Jest ona symbolem 
religii żydowskiej. 



Igloo
Kontynent: Biegun Północny
Państwo: Grenlandia/Kanada

konstrukcja mieszkalna 
ze śniegu, najczęściej 
w kształcie kopuły. 

Zamieszkiwane od stuleci 
przez Inuitów (dawniej 

Eskimosów) z kanadyjskiej 
Arktyki i Grenlandii, 

zazwyczaj jako 
tymczasowe schronienie 
dla myśliwych lub domy 

sezonowe.



Jurta
Kontynent: Azja

Państwo: Mongolia

Tradycyjny skórzany 
namiot zamieszkiwany 
od stuleci przez ludy 
mongolskie. Często 
bogato zdobiona, 

przypominająca miskę 
odwróconą do góry 

dnem, jest symbolem 
tamtejszej kultury już 
od czasów Czyngis

Chana.



Kilimandżaro
Kontynent: Afryka

Państwo: Tanzania/Kenia

Najwyższy masyw górski 
Afryki (5895 m. n.p.m.), 

położony w Tanzanii, przy 
granicy z Kenią. Ośnieżony 

szczyt, kontrastujący 
z zielonym otoczeniem 

i tradycyjną afrykańską fauną 
stanowi ulubiony motyw 

graficzny nie tylko Tanzanii, 
ale całego kontynentu.



Kiwi
Kontynent: Oceania

Państwo: Nowa Zelandia

Sympatyczny nielot z Nowej 
Zelandii tak bardzo zrósł się już 

z tradycją swojego kraju, 
że jego imieniem nazywa się 

niemal wszystkich sportowców 
nowozelandzkich. 

Co ciekawe, ptaki te nie 
występują w naturze nigdzie 

poza swoją ojczyzną.



Kondor
Kontynent: Ameryka 

Południowa
Państwo: Ekwador

Ptak z największą rozpiętością 
skrzydeł na świecie zamieszkuje 
niemal całe Andy, od Wenezueli 
po Argentynę, w kilku krajach 

Ameryki Łacińskiej mając swoje 
miejsce w narodowym godle. 

Najsłynniejszy rezerwat - park 
Kondora znajduje się jednak 

w Ekwadorze, kraju, który od lat 
skutecznie walczy o to, 

by ów ptak kojarzony był 
głównie z nimi.



Lemur
Kontynent: Afryka

Państwo: Madagaskar

Niekwestionowany symbol 
Madagaskaru, zwłaszcza 

od czasu emisji popularnej 
serii animowanej z królem 

Julianem jako jednym 
z głównych bohaterów. 

Ten przedstawiciel naczelnych 
słynie z długiego ogona 

i charakterystycznej podłużnej 
twarzy.



Matrioszka
Kontynent: Europa

Państwo: Rosja

Charakterystyczna drewniana 
zabawka rosyjska, złożona 

zazwyczaj z identycznych lalek 
powkładanych jedna w drugą. 

Najczęściej przedstawia 
dziewczęta ubrane 

w tradycyjny strój ludowy, 
choć znaleźć można wersje 

z rosyjskimi politykami 
lub zabytkami.



Panda
Kontynent: Azja
Państwo: Chiny

Jeden z najsłynniejszych symboli 
Chin, spopularyzowany 

zwłaszcza przez popularną serię 
filmów animowanych 

o mistrzach kung fu z Państwa 
Środka. Te charakterystyczne 
czarno – białe niedźwiedzie, 
żywiące się bambusem są 
zagrożone wyginięciem, 
dlatego znajdują się pod

szczególną ochroną.



Papryka
Kontynent: Europa
Państwo: Węgry

Choć pochodzi z Ameryki 
Południowej, roślina ta sławę 
zdobyła głównie jako składnik 

popularnych potraw węgierskich, 
w tym słynnego miejscowego 

gulaszu. Częste używanie 
sproszkowanej papryki jako 
przyprawy sprawiło, że dziś 

roślinę tę uważa się za wizytówkę 
kraju ze stolicą w Budapeszcie.



Quetzal
Kontynent: Ameryka 

Środkowa
Państwo: Gwatemala

Ptak czczony jako 
symbol piękna 

i umiłowania wolności 
w Ameryce Środkowej 

w Gwatemali.



Róża
Kontynent: Europa
Państwo: Bułgaria

Znana jest pod niemal każdą 
długością i szerokością 

geograficzną – tymczasem za jej 
przybraną ojczyznę uważa się 

właśnie Bułgarię. To tu produkuje 
się najsłynniejszy różany olejek 
i kwiatowy syrop, a na Festiwal 

Róż przybywają koneserzy 
z całego świata.



Scyzoryk
Kontynent: Europa

Państwo: Szwajcaria

Szwajcaria kojarzy się 
z wieloma symbolami, ale 

chyba każdy chłopiec słyszał 
kiedyś o szwajcarskim 

scyzoryku, czyli 
wielofunkcyjnym wojskowym 
nożyku, wyposażonym oprócz 

ostrzy w otwieracz do 
puszek, korkociąg, śrubokręt, 

szydło, nożyczki i lupę, 
a ostatnio nawet pendrive.



Skrzyżowane klucze 
Kontynent: Europa
Państwo: Watykan

Papieskie oznaki godności, 
umieszczone w herbie i fladze 

Watykanu. Złoty i srebrny klucz, 
związane czerwonym sznurem 
i ukoronowane tiarą, kojarzone 

są jako atrybut pierwszego papieża 
- św. Piotra, przypisane mają być 

do bramy wiodącej do Niebios.



Sombrero
Kontynent: Ameryka 

Północna
Państwo: Meksyk

Sombrero to słomiany 
kapelusz pochodzący  
z Ameryki Północnej, 

Stanowi narodowe 
nakrycie głowy 

w Meksyku.



Torii
Kontynent: Azja
Państwo: Japonia

Charakterystyczna brama 
stosowana w japońskim 

szintoizmie prowadzić miała 
do miejsc świętych i chramów. 
Oddzielała strefę sacrum, którą 

zamieszkiwały m.in. bóstwa 
kami od profanum, czyli domeny 

stricte ludzkiej.



Wiatrak
Kontynent: Europa
Państwo: Holandia

Podobnie jak tulipany, 
nieodłączny element 

krajobrazu Holandii. Choć 
wynaleziono  je ponad tysiąc 
lat temu w Persji, to właśnie 

w Niderlandach po raz 
pierwszy zaczęto je używać 

jako pomp osuszających 
podmokłe grunty zagrożone 

zalaniem.
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