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W skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

i Irlandii Północnej wchodzą:

Anglia  – stolica – Londyn

Szkocja – stolica–  Edynburg

Walia – stolica–  Cardiff

Irlandia Północna  – stolica–   Belfast

KaŜdy kraj w Brytanii ma swojego własnego patrona

i symbol kwiatu

Anglia - Św. Jerzy i Czerwona RóŜa

Narodowym kwiatem Anglii jest róŜa. Kwiat ten stał się symbolem Anglii od czasu
Wojen RóŜ - cywilnych wojen (1455-1485) pomiędzy królestwem w Lancester
(którego godłem była czerwona róŜa) i królestwem w York (Którego godłem była biała

róŜa).

Szkocja - Św. Andrzej - Oset i Szkockie Niebieskie Dzwoneczki

Narodowym kwiatem Szkocji jest oset, kwiat o kolczastych liściach, który został uŜyty
jako symbol obrony.

Walia - Św. Dawid i śonkil

Narodowym kwiatem Walii jest Ŝonkil, który jest tradycyjnie noszony w dniu Św.
Dawida. Warzywo nazywane porem jest równieŜ uwaŜane za tradycyjny symbol
Walii.

Północna Irlandia - Św. Patryk i Czterolistna Koniczyna

Narodowym kwiatem Północnej Irlandii jest koniczyna. Irlandzkie opowieści mówią
w jaki sposób Św. Patryk uŜywał koniczyny w swych kazaniach .



Ciekawostki

� Na Zjednoczone Królestwo mówi się potocznie Anglia lub Wielka
Brytania. JednakŜe, Anglia to tylko nazwa jednej z części
składających się na całe państwo a Wielka Brytania to wyspa, na
której znajdują się: Anglia, Szkocja
 i Walia. Pełna nazwa Państwa to Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej
� Wielka Brytania jest największą wyspą w Europie.
� Kraj ten utworzony został 1 stycznia 1801 roku

� Motto kraju - "Bóg i moje prawo".
� Brytanię odwiedza średnio 28 mln. turystów rocznie
� Symbolami narodowymi Wielkiej Brytanii są kwiaty: róŜa dla Anglii, oset dla Szkocji

oraz Ŝonkil dla Walii.
� Narodowym owocem jest jabłko.
� Narodowe zwierzęta to pies bulldog, lew, łabądź niemy, mityczny jednoroŜec i smok.
� Stolica Anglii, leŜąca nad Tamizą 60 km od morza , zawdzięcza swą nazwę ‘ Londinium’ –

Rzymianom.
� Królowa Wielkiej Brytanii jest prawnym właścicielem 1/6 powierzchni wszystkich lądów na

całej ziemi.
� Królowa ElŜbieta I, która rządziła Anglią 400 lat temu, zupełnie wyłysiała, zanim doŜyła 50 lat.
� Królowa Wiktoria rozpoczęła tradycję noszenia białych sukien przez panny młode podczas

ślubu. Do tamtej pory kolor był dowolny.
� Język angielski naleŜy do rodziny języków zachodniogermańskich, jego najbliŜsi „krewni” to

niemiecki i holenderski. Język angielski ma status języka oficjalnego w 56 krajach świata.
� język angielski powstał jako mieszanka dialektów uŜywanych przez Celtów i napływowe

plemiona Anglów i Sasów.
� Modelowego angielskiego uczonego w szkołach uŜywa tylko 4% Britów (Brytyjczyków),

 głównie Londyńczycy
� Język francuski był dominującą mową w Anglii od 1020 do końca 1600 roku.
� W kraju tym obowiązuje ruch lewostronny.
� 10 stycznia 1863 roku w Londynie otwarto pierwszą na świecie linię metra. Wagony ciągnęły

lokomotywy parowe.
� W londyńskim metrze pod stacją Aldgate pochowanych zostało ponad 1000 ofiar epidemii
�  dŜumy w 1665 roku
� Anglicy są uzaleŜnieni od herbaty. Piją jej najwięcej na świecie- rocznie zuŜywa się ponad 55

miliardów torebek herbaty
� Zegar Big Benu w swojej historii miał tylko 4 usterki związane z wyznaczaniem czasu:
w 1962 roku w sylwestra spóźnił sie o 10 min. , w 1972 roku nastąpiła pierwsza i jedyna usterka
dotycząca metalowych części mechanizmu odpowiedzialnego za uderzenia w dzwony. Big Ben
milczał od 5 sierpnia 1975 roku do 9 maja 1977. W 1997 30 kwietnia zegar zatrzymał się.
Podobna sytuacja nastapiła 3 tygodnie później; w 2005 roku 27 maja o godz. 22:07 zegar przestał
tykać i nie chodził 90 minut.
� W Anglii znajduje się największy na świecie zamek - Windsor Castle.
� Pierwsza ksiąŜka telefoniczna została załoŜona w Anglii w 1880 roku. Znajdowało się w niej

tylko 25 nazwisk.
� Uniwersytet Oxford jest uwaŜany za najbardziej prestiŜową uczelnię na świecie.
� Edinburgh został zbudowany tak samo jak Rzym - na siedmiu wzgórzach.
� Mount Everest został nazwany na cześć Walijczyka, Sir George Everest.
� W Walii jest najwięcej na świecie zamków w przeliczeniu na kilometr kwadratowy.
� W Walii nazwy miejscowości podawane są w dwóch językach : angielskim i walijskim.
� Rugby jest narodowym sportem w Walii.
� W Szkocji rodzi się najwięcej na świecie rudowłosych osób.
� W Szkocji sklonowano w 1996 roku owcę Dolly.
� Grobla olbrzymia w Irlandii Północnej składa się z około 37 000 kolumn skalnych takich

 samych kształtów i rozmiarów. Nie zbudował ich człowiek-kolumny są dziełem wulkanów.
� Anglicy są najbardziej otyłym narodem w europie - 22.3% męŜczyzn i 23% kobiet jest otyłych



Czerwone budki telefoniczne -  wciąŜ stoją na ulicach, dodając kolorytu,
jednak nowe budki są juŜ inne- to nowoczesne "kioski elektroniczne"
z mini komputerami, z którego moŜna dzwonić, odczytać e-maila,
surfować po internecie itp.

„The Queen’s Guard”- Królewscy gwardziści - są nieodłącznym
elementem brytyjskiej kultury. Cieszą się szacunkiem i podziwem całej
Anglii. Prawdopodobnie ze względu na swoje unikalne umundurowanie
stali się kolejną ikoną Wielkiej Brytanii.

Double-decker –tradycyjny londyński czerwony autobus nazywamy popularnie
„pietrusem”. Te typowe dwu- poziomowe autobusy jeŜdŜą od 1923 r. Ciekawostka
jest, Ŝe nazwy double-decker Brytyjczycy uŜywają takŜe na określenie piętrowej
kanapki.

London Taxi - taksówki londyńskie zwane takŜe Hackney
Carriage są jednym z wielu symboli tego miasta. Na przestrzeni
lat funkcje londyńskich taksówki zawsze musiały spełniać kilka

warunków – charakterystyczny kształt nadwozia i jeden kolor lakieru - czarny.

London 's Underground – londyńskie metro, zwane przez Brytyjczyków
„the tube” jest najstarszym metrem na świecie. Zostało otwarte w 1863 r.
i nieustannie pracuje do dziś.

ElŜbieta II – królowa Wielkiej Brytanii
Obecnym monarchą brytyjskim jest królowa ElŜbieta II, która zasiadła
na tronie w 1952 i została koronowana w 1953. Dzisiaj jej funkcje są
głównie ceremonialne, a rzeczywiste rządy spoczywają w rękach
premiera.
Karol, ksiąŜę Walii
– ksiąŜę Zjednoczonego Królestwa, syn ElŜbiety II i księcia Filipa.

Następca tronu brytyjskiego, Ojciec Wilhelma, księcia Cambridge (William) oraz
księcia Henryka (Harry).
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Lady Diana Frances Spencer, późniejsza Diana, księŜna Walii –pierwsza
Ŝona Karola, księcia Waliii matka jego dwóch synów. Zasłynęła dzięki swej
działalności dobroczynnej i charytatywnej.

KsiąŜę Wilhelm i Catherine Middleton pobrali się
29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim
22 lipca 2013 roku urodził im się pierwszy

potomek Jerzy Aleksander Ludwik. 2 maja 2015 roku Pałac
Kensington ogłosił, Ŝe urodziła się córka ksiąŜęcej pary - Karolina
ElŜbieta Diana (ang. Charlotte Elizabeth Diana).

Naukowcy

Z Wielkiej Brytanii pochodzi wielu znakomitych naukowców, m.in.:
-  Isaac Newton (fizyk, odpowiedzialny za „odkrycie” prawa powszechnego ciąŜenia)
- James Watt (inŜynier i wynalazca, wynalazł maszynę parową)
- Charles Darwin (przyrodnik, teoria rewolucji)
- Alexander Fleming (bakteriolog i lekarz, odkrył penicylinę G)
- Graham Bell (wynalazca, wynalazł telefon)
Zdjęcia od lewej.

Literatura

Z Wielkiej Brytanii pochodzi wielu znakomitych pisarzy i poetów, rozpoznawanych na całym
świecie. Są to, m.in.:
- sir Arthur Conan Doyle (Przygody Sherlocka Holmesa)
- J.K. Rowling (Harry Potter)
- William Shakespeare – poeta, dramaturg; uwaŜany za jednego z najwybitniejszych pisarzy
literatury angielskiej oraz reformatorów teatru.
 - Charles Dickens – powieściopisarz; uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela powieści
społeczno-obyczajowej w drugiej połowie XIX wieku, w Anglii. (Oliver Twist, Opowieść wigilijna)
- J.R.R. Tolkien – pisarz i filolog; prekursor współczesnej literatury fantastycznej. (Hobbit,
Władca Pierścieni)
Zdjęcia od lewej
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Historia, polityka

Sir Winston Churchil – brytujski polityk, mówca, strateg, pisarz
i historyk, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat
literackiej Nagrody Nobla.

Margaret Hilda Thatcher –brytyjska polityk,
premier Wielkiej Brytanii w latach 1979 -1990,
chemik, prawnik. Stanowczość w stosunku do
strajkujących górników oraz do państw

komunistycznych spowodowała nadanie jej przydomku śelaznej Damy. Była
najdłuŜej urzędującym brytyjskim premierem w XX w., piastowała ten urząd
przez najdłuŜszy nieprzerwany czas od kadencji lorda Liverpoola. Jest takŜe
jedyną kobietą, która kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii była wybrana na szefa
partii rządzącej

Muzyka

Z Wielkiej Brytanii pochodzi wiele cenionych na całym świecie zespołów i wykonawców
rockowych, metalowych i popowych. Największą rolę w światowej muzyce brytyjskie zespoły
odgrywały w latach 60. XX wieku.

 The Beatles to zespół rockowy z Liverpoolu, powstały w roku
1960. Jego członkowie są najpopularniejszymi muzykami wszech
czasów. W historii amerykańskiego rynku fonograficznego nikt nie
sprzedał od nich więcej płyt. Skład zespołu: -John Lennon -Paul
McCartney -George Harrison -
Ringo Starr

The Rolling Stones, to jeden z najpopularniejszych zespołów
muzyki rockowej drugiej połowy XX wieku. Jego twórczość
wywarła znaczny wpływ na kulturę masową i przemysł muzyczny

w ostatnich czterdziestu latach. Zespół tworzyli:
Mick Jagger, Keith richards, Ron Wood oraz
Charlie Watts.

Adele Laurie Blue Adkins. Świat poznał ją jako Adele, gdy miała zaledwie 19 lat.
Młodziutka Angielka jeszcze przed premierą debiutanckiej płyty zaczarowała
słuchaczy niezwykłym głosem. W 2012 roku zdobywa nagrody w większości
nominacji podczas Grammy Awards. Udało się jej pobić trzy rekordy Guiness’a –
jest pierwszą kobietą, której jednocześnie dwa single i dwa albumy znajdują się
w pierwszej piątce brytyjskiej listy przebojów.



Amy Jade Winehouse - brytyjska piosenkarka, kompozytorka
i autorka tekstów. Jej debiutancki album nosi nazwę "Frank”. W 2007
roku album "Back to Black" został nominowany do nagrody BRIT
Awards w kategorii „Najlepszy album”. W 2008 roku Amy Winehouse
otrzymała pięć Nagród Grammy.

Sport

afternoon  tea

Zwyczaj  picia  popołudniowej  herbaty  (afternoon  tea)  sprowadziła  do
Anglii  Anna,  17. księŜna Bedfordu,  w  roku  1840.  KsięŜna  robiła  się
głodna  około  godziny  4.  Wieczorny posiłek był podawany późno bo o 8
wieczorem. Przerwa pomiędzy lunchem a obiadem była więc długa.
KsięŜna prosiła wtedy aby przyniesiono do jej pokoju herbatę i ciasto.
Wkrótce stało się to jej zwyczajem i zaczęła zapraszać przyjaciół na
afternoon tea. Ta przerwa na herbatę stała się modnym, towarzyskim
spotkaniem. W czasie lat 80. XVIII w. kobiety  z  wyŜszych  sfer  ubierały

          Wielka Brytania
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się  długie,  eleganckie  suknie,  zakładały  rękawiczki  i kapelusze na afternoon tea, która była
zazwyczaj serwowana w salonie między godziną 4 a 5 popołudniu.Tradycyjna afternoon
teaskładała  się  z  wykwintnych  kanapek,  ciast  i  innych  słodyczy. Herbata pochodziła z Indii.
Nalewana była ze srebrnych dzbanków do delikatnych, chińskich filiŜanek.Jednak teraz
w przeciętnym, angielskim domu four  o'clock  tea to tylko ciasteczka lub małe ciasto z kubkiem
herbaty (z torebki oczywiście)

Posiłki

Anglicy jadają trzy główne posiłki dziennie: - śniadanie (breakfast) -
pomiędzy 7:00 a 9:00, - lunch - pomiędzy 12:00 a 13:30 - późny
obiad (dinner) - pomiędzy 18:00 a 20:00

Tradycyjne potrawy

Tradycyjne angielskie śniadanie składało się z jajek, bekonu,
kiełbasek, opiekanego chleba, grzybów i fasolki wraz z filiŜanką
kawy. Dzisiaj typowe śniadanie to miseczka płatków, kawałek tostu,
oraz sok pomarańczowy lub kawa.

Słynny black pudding, serwowany jest na śniadanie niemalŜe w całej
Wielkiej Brytanii - w hrabstwie Lancshire znany jest jako wyrób regionalny
z własną lokalną recepturą. Black pudding to kiszka nadziewana mięsem
z tłuszczem i krwią, a następnie gotowana i zapiekana.

Spotted dick – deser szkocki (według wielu źródeł angielski), rodzaj
puddingu podawanego na gorąco z sosem custard. Ciasto zawiera zwykle
suszone owoce (najczęściej porzeczki, rodzynki i inne bakalie). Gotowane
jest na parze w formie budyniowej.

Trifle – deser jadany w Anglii, przyrządzony z ułoŜonych warstwami ciasta
biszkoptowego zmoczonego winem, galaretki owocowej, owoców, polany sosem
custard i ozdobiony bitą śmietaną.

Sunday roast (z ang. „niedzielna pieczeń”) – brytyjskie danie
tradycyjnie serwowane w niedzielę (zazwyczaj wczesnym popołudniem
na lunch), składające się z pieczonego mięsa i ziemniaków wraz
z dodatkami, takimi jak Yorkshire pudding, warzywa oraz sos.



Strój angielski

Strój szkocki

MęŜczyźni w Szkocji podkreślają swą toŜsamość narodowa nosząc charakterystyczne kraciaste
spodniczki zwane kilt. KaŜda szkocka krata zwana tartan jest inna i oznacza przynaleŜność
do określonej szkockiej rodziny. W dawnych czasach wzór tartanu zastępował nazwisko.
Szkoci są dumni równieŜ ze swojego narodowego instrumentu muzycznego - bagpipes – czyli
dudy. Bez charakterystycznych dźwięków bagpipes nie obejdzie się Ŝadna większa uroczystość
w Szkocji.

Dudy są uwaŜane
za narodowy instrument Szkotów

Początków tego instrumentu naleŜy szukać w Azji. W Europie dudy

popularne są od średniowiecza. Tradycja grania na dudach obecna

się w wielu krajach, jak Szkocja, Irlandia, Hiszpania, Włochy,

a nade wszystko państwa Europy Środkowo-Wschodniej

(Słowacja, Czechy, Polska, Rumunia).

Wielka Brytania, Szkocja
STROJE NARODOWE



Szkolnictwo w Wielkiej

Brytanii dzieli się na

cztery etapy:

Primary School - szkoła

podstawowa

Secondary school -

szkoła średnia

Further education -

szkoła policealna

Higher education -

szkoła wyŜsza

W Wielkiej Brytanii znajduje się wiele uniwersytetów, m.in.:

-University of Oxford (najstarszy uniwersytet w krajach angielskojęzycznych)

-University of Cambridge (drugi po Oxfordzie najstarszy angielski uniwersytet)

-University College London (pierwszy uniwersytet o charakterze świeckim, w którym o przyjęciu

na studenta oraz ocenach nie decydowały wyznanie, rasa oraz pochodzenie społeczne)

-Imperial College (brytyjski uniwersytet o specjalności politechniczno- medycznej)

Leprachaun – to rodzaj skrzata zamieszkujący Irlandię w g mitologii irlandzkiej. Z wyglądu,
leprechaun przypomina drobnego, włochatego, starego człowieczka, o pomarszczonej twarzy i
wzroście przewaŜnie nie przekraczającym trzech stóp (ok. 93 cm)  Zawsze nosi brodę i zwykle
pali fajkę. Ma zawsze przy sobie dwie sakiewki: jedna zawiera srebrną, a druga złotą monetę.

       Wielka Brytania
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Ciekawostki

Irlandia Północna



Srebrna moneta słuŜy Leprechaunowi do płacenia za wszelkie potrzebne mu dobra; dzięki swej
magicznej mocy zawsze znika z kieszeni sprzedającego i powraca do pierwotnego właściciela.
Złota moneta słuŜy mu za łapówkę dla kaŜdego, który go schwyta; po zamianie właściciela
zamienia się błyskawicznie w popiół lub w suche liście.

Narodowym świętem Irlandii jest Dzień św. Patryka
obchodzony hucznie w całej Irlandii 17 marca

Dzień świętego Patryka wypada 17

marca. Jest to święto irlandzkie,

o wymiarze narodowo-religijnym.

Święty Patryk to bowiem patron

tego kraju. Dzień św. Patryka

obchodzony jest jednak nie tylko w

Irlandii, ale równieŜ w Stanach Zjednoczonych, Australii,

Niemczech czy w Polsce. Jego popularność wiąŜe się
z powszechną fascynacją kulturą celtycką i jej obyczajami.

Najbardziej

uroczyste

obchody Dnia świętego Patryka odbywają się
oczywiście w Irlandii. Dzień ten jest wolny od pracy.

Oprócz uroczystości religijnych organizowane są
liczne festyny i zabawy uliczne. Tradycja nakazuje,

aby kaŜdy z tej okazji miał na sobie coś zielonego.

Zieleń, a zwłaszcza koniczyna (shamrock), stanowi

bowiem symbol Irlandii, jej wspaniałego krajobrazu,

ale takŜe emblemat wspominanego świętego.

LONDYN - atrakcje turystyczne stolicy

Big Ben
Big Ben nie jest nazwą zegara, lecz nazwą 14 tonowego
dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej wieŜy św.
Szczepana londyńskiego parlamentu, zwanej równieŜ WieŜą
Zegarową. UwaŜany jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Jego
nazwa początkowo odnosiła się jedynie do dzwonu, obecnie jest
jednak uŜywana równieŜ w odniesieniu do zegara, a takŜe
samej wieŜy. Zegar ten jest największym zegarem w Wielkiej
Brytanii. WyposaŜony jest w cztery tarcze o średnicy 7,5 m
kaŜda oraz we wskazówki o długości 4,25 m. Podaje on
niemalŜe dokładny czas i co godzinę wybija. Odgłos zegara
moŜemy usłyszeć codziennie w radio BBC. Aby dostać się na
szczyt wieŜy naleŜy pokonać 334 stopnie. Budynek Parlamentu
w skład którego wchodzi Big Ben liczy sobie 1100 pokoi, 100
klatek schodowych, 19 barów i restauracji oraz 5 km korytarzy.



Tower Bridge
Most Tower Bridge to jedna z najpopularniejszych
atrakcji turystycznych Londynu. Znajduje się w pobliŜu
Tower of London i stąd pochodzi jego nazwa. Przecina
rzekę Tamizę i jest jednym z najsławniejszych symboli
Londynu. Most składa się z dwóch przęseł i dwóch wieŜ.
KaŜde przęsło waŜy około 1100 ton i podnosi się do góry
w ciągu 1 min 30 sekund. Mechanizmy do podnoszenia
przęseł są ukryte w wieŜach. W latach świetności był
otwierany około pięciu razy dziennie. W wieŜach mostu
znajduje się muzeum jego historii, a z górnego pomostu,
otwartego dla turystów roztacza się piękny widok na

rzekę Tamizę. Jego szerokość wynosi 60 metrów, wysokość przy podniesionych przęsłach wynosi
40 metrów. Spośród 29 mostów na Tamizie, Tower Bridge jest jedynym ruchomym mostem. Przez
Tower Bridge przejeŜdŜa 150 tys. pojazdów dziennie, a most podnosi się 900 razy na rok.

Opactwo

Westminsterskie naleŜy do

trójki najwaŜniejszych świątyń
anglikańskich w kraju. Ta zapierająca dech

w piersiach gotycka budowla jest

tradycyjnym miejscem koronacji, ślubów

i pochówków brytyjskich monarchów.

Spoczywają tu min. Maria Tudor, ElŜbieta I,

a w tzw. Zakątku Poetów moŜna znaleźć
grobowce Geoffrey Chaucera Charlesa

Dickensa. Pierwsza świątynia powstała w tym miejscu ok. 800 roku, a jej gruntowna przebudowa

miała miejsce w latach 1045-1050. W roku 1220 Henryk III dobudował Lady Chapel, a niewiele

później rozpoczęła się kolejna przebudowa, której efekt obserwować moŜna obecnie.

W Westminster Abbey warto zobaczyć m.in. Grób Nieznanego śołnierza kaplicę św. Jerzego,

Zakątek Wigów, Zakątek poetów, kaplicę św. Pawła, grobowiec ElŜbiety I, Muzeum Opactwa oraz

Krzesło koronacyjne z 1301 r. Na terenie opactwa pochowanych jest ok. 3300 osób - m.in. wybitni

poeci i pisarze, muzycy, aktorzy, uczeni, politycy i architekci, w tym Isaac Newton, Karol Darwin

i Lord Kelvin

London Eye
jest największym na świecie kołem widokowym.

Ta upamiętniająca koniec XX wieku budowla

jest jednocześnie największym na świecie

kołem widokowym, z którego roztacza się
przepiękny widok na cały centralny Londyn.

Umieszczone są na nim 32 kapsuły, które są w

stanie pomieścić 25 osób kaŜda. Prędkość
z jaka porusza się koło to 0,8 km/h, pełny obrót

zajmuję około 30 minut.



Buckingham Palace -
oficjalna londyńska rezydencja brytyjskich

monarchów. Największy na świecie pałac

królewski, który od 1837 roku pełni funkcję
oficjalnej

siedziby

monarszej.

Jedna z pereł

architektury

późnego

baroku.

W pałacu jest

sześćset komnat, w tym dziewiętnaście reprezentacyjnych,

ponad siedemdziesiąt łazienek i prawie dwieście sypialni.

Od 1992 roku turyści mogą zobaczyć część z komnat

reprezentacyjnych. Przed siedzibą monarchini brytyjskiej

znajduje się pomnik jej poprzedniczki – królowej Wiktorii.

Rzeźbę z białego marmuru stworzył Thomas Brock w 1931

roku. Współcześnie pałac Buckingham jest takŜe miejscem uroczystości państwowych oraz

oficjalnych spotkań głów państw. Dla Brytyjczyków pałac stanowi symbol Wielkiej Brytanii – to

przed nim Londyńczycy składali kwiaty po śmierci księŜnej Diany. Od kwietnia do lipca codziennie

o 11.30 odbywa się przed pałacem uroczysta zmiana warty

Madame Tussaud's London – muzeum figur woskowych, którego

atrakcje przyciągają tłumy turystów z całego świata. Wśród kilkuset wyrzeźbionych z wosku

postaci moŜna podziwiać między innymi Bill Clinton, Saddam Hussein, The Beatles, Elvis Presley,

David Beckcham czy Jan Paweł II.

Pałac

Westminsterski
Pałac Westminsterski – jest
miejscem obrad dwu-izbowego
parlamentu Wielkiej Brytanii - Izby
Lordów i Izby Gmin. Znajduje się on
w londyńskiej dzielnicy City of
Westminster, na lewym brzegu rzeki
Tamizy. Budynek utrzymany w stylu
neogotyckim . W pałacu znajduje się
około 1000 pomieszczeń, z których



największe znaczenie mają sale Izby Lordów oraz Izby Gmin. W innych mają miejsce posiedzenia
komisji parlamentarnych czy teŜ słuŜą jako biblioteki, hole, jadalnie, bary, itd. Najsłynniejszym
elementem pałacu jest wieŜa zegarowa i dzwon Big Ben. Dla wielu turystów Pałac Westminsterski
oraz Big Ben są najbardziej charakterystycznymi budowlami w Londynie. Ma tu miejsce takŜe
wiele waŜnych ceremonii państwowych. Od 1987 roku Pałac Westminsterski znajduje się na liście
UNESCO

Atrakcje turystyczne kraju

Stonehenge w hrabstwie Wiltshire

to jedna z najsłynniejszych europejskich
budowli megalitycznych, pochodząca z epoki
neolitu oraz brązu. Megalit połoŜony jest w
odległości 13 km od miasta Salisbury w
hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii.
Najprawdopodobniej związany był z kultem
księŜyca i słońca. KsięŜyc mógł
symbolizować tutaj kobietę, słońce -
męŜczyznę. Składa się z wałów ziemnych
otaczających duŜy zespół stojących kamieni.
Obiekt od 1986 roku jest wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Co roku
zwiedza  to miejsce prawie milion turystów.
Aleja wiodąca do Stonehenge ciągnie się na długości około 3 km i jest szeroka na 11 m.
Zewnętrznym, pierwszym kamiennym kręgiem, jest pierścień 30 kamieni (zwanych Sarsenami)
o średnicy 40 m, datowany na ok. 2450 rok p.n.e. Wewnątrz niego znajduje się pierścień
egzotycznie wyglądających, błękitnych kamieni (Bluestones)

Cockington - wieś w Torquay

w Anglii, w hrabstwie Devon. Niewielka, lecz
bardzo malownicza wioska składa się
kilkunastu domów utrzymanych w stylu
starych bajkowych chat. W Cockington moŜna
odnieść wraŜenie, Ŝe czas zatrzymał się setki
lat temu. Mimo iŜ całą wioskę moŜna
zobaczyć w ciągu krótkiego spaceru, warto tu
zostać na dłuŜej, aby poczuć wyjątkową
atmosferę tego miejsca.

Durdle Door
w hrabstwie Dorset

w Anglii.
Durdle Door to naturalny, wapienny łuk
skalny na WybrzeŜu Jurajskim. Jest to
jeden z najczęściej fotografowanych
obiektów w tym regionie. Znajduje się w
pobliŜu Lulworth i jest własnością
prywatną rodziny Weldów, udostępnioną
dla zwiedzających. Na plaŜę u stóp
Durdle Door od strony zatoczki Lulworth



Cove prowadzi tylko jedna ścieŜka, którą - co roku - przemierza ok. 200 tys. osób. Wiek łuku,
liczącego sobie ponad 100 metrów wysokości, oceniany jest na 140 mln lat. Obiekt leŜy na trasie
najdłuŜszego pieszego szlaku turystycznego Wielkiej Brytanii - South West Coast Path.

York, północna
Anglia

Jednym z ciekawszych miejsc w Anglii, jest

miasto York w hrabstwie Yorkshire, u zbiegu

rzek Ouse i Foss, znane głównie z bogatej

historii. Powstało ponad 2 tys. lat temu

i przez dłuŜszy okres było największym

miastem w tej części Wielkiej Brytanii. W

średniowiecznych budowlach przeplatają się
ślady wikingów i Rzymian. W tym mieście

zmarł cesarz Septymiusz Sewer,

Konstancjusz I Chlorus - ojciec Konstantyna I

Wielkiego, zaś sam Konstantyn został tu

obwołany cesarzem Największym zabytkiem jest średniowieczna katedra, która pod względem

wielkości nie ma sobie równych w całej Anglii

Cambridge, południowa Anglia

Drugi najstarszy uniwersytet w Anglii,

najlepszy w kraju i jeden z najlepszych na

świecie, leŜy 100 km dalej, w Cambridge,

jednym z najchętniej odwiedzanych przez

Polaków miast w Wielkiej Brytanii. Niemal

wszystkie budynki uczelni załoŜonej w 1209

r. to dziś zabytki architektury. Do najbardziej

znanych naleŜą Trinity Hall, college z 1350

roku, który specjalizuje się w naukach

prawnych, i King's College z 1441 roku, przy

którym znajduje się jedna z najpiękniejszych

kaplic w Anglii

„Royal Pavilion”-  XVIII-wieczny pawilon
królewski wybudowany w stylu indyjskim

w Brighton

Brighton jest miastem w Wielkiej Brytanii, w Anglii, leŜącym w hrabstwie East Sussex,

nad Kanałem La Manche.

Royal Pavilion (znany takŜe jako Brighton Pavilion) - była rezydencja królewska w Brighton,

obecnie przekształcona w muzeum. Budynek ten uwaŜany jest za najbardziej ekstrawagancki

zabytek Wysp Brytyjskich, dawniej pełnił rolę rezydencji królewskiej. Wybudowany został na

przełomie XVIII i XIX wieku, z inicjatywy króla Jerzego IV. Wzniesiony został w stylu

indosaraceńskim. Budowla przywołuje skojarzenia z Indiami. Bryła budynku wyraźnie wyróŜnia



się na tle architektury centrum miasta.

Wnętrza Royal Pavilion urządzono

mieszając elementy indyjskie, chińskie

i pochodzące ze świata islamu. Do

najbardziej efektownych pomieszczeń
Royal Pavilion naleŜą Sala Bankietowa

(Banqueting Room), z waŜącym tonę
Ŝyrandolem, Sala Muzyczna (Music

Room), z kopułą, na  widok której król

rozpłakał się ze szczęścia, oraz

utrzymana w błękitnej tonacji Galeria

Południowa (South Gallery).

Pałac Holyrood w Edynburgu

jest rezydencją monarchów brytyjskich

w Szkocji. PołoŜony jest na wzniesieniu,

na wschodnim końcu Royal Mile, która między

innymi prowadzi do zamku. W roku 1128

znajdowało się tu Opactwo Holyrood.

Dziedziniec budynku budowany był stopniowo;

w 1532 roku powstała wieŜa straŜnicza w

północno-zachodniej części zamku. Pałac

Holyrood w obecnej formie powstał w XVII

wieku. Zamek gościł m.in królową Szkotów,

Marię Stuart.

Zamek w Edynburgu

budowla ta jest jednym z najpiękniejszych miejsc

w mieście. Zamek wzniesiony został na szczycie

wygasłego wulkanu. Dawniej pełnił rolę strategiczną,

dziś cieszy swoim widokiem zarówno mieszkańców

Edynburga, jak i zwiedzających miasto. Kompleks

zamkowy przez stulecia pełnił róŜnorodne role.

Do XVIII wieku zamek pełnił rolę fortecy wojskowej,

ale juŜ w okresie romantyzmu (XIX wiek)stał się
pomnikiem narodowym Zwiedzający zainteresowani

szkockim folklorem mogą wynająć sobie

przewodnika ubranego w kilt. Istnieje wtedy

moŜliwość wysłuchania ciekawych opowieści

o wojnie, o huku armat  i o tym jak dawniej wylewano gorącą oliwę na głowy atakujących

twierdzę. Wstęp na zamek kosztuje 5,50 funtów.

Zamek Dunnottar
połoŜony w północno-
wschodniej Szkocji w
pobliŜu Stonehaven
Zamek Dunnottar połoŜony w północno-
wschodniej Szkocji, nad Morzem Północnym
to jeden z najpiękniejszych szkockich
zamków. Ogromne wraŜenie jakie robi na



zwiedzających to w duŜej mierze zasługa jego niezwykłego połoŜenia. Dunnottar Castle wznosi
się bowiem na stromym cyplu, z którego rozciągają się wspaniałe widoki. Zamek otoczony jest
z trzech stron morzem, a z lądem łączy go
tylko jedna, wąska ścieŜka.

St Ives w Kornwalii - jeden

z najsłynniejszych kurortów Wielkiej Brytanii.

Łagodny klimat, rozległe plaŜe i turkusowa

woda przyciągają tu rzesze turystów. Dzięki

korzystnym warunkom zjeŜdŜają tu amatorzy

surfingu. Nazywany jest  najbardziej

romantycznym zakątkiem Anglii. Obraz

wiszący na ścianie ratusza w St. Ives

przedstawia rybaków z sieciami

wypełnionymi po brzegi sardynkami. Na

drugim widać mieszkańców, którzy wybierają i kupują ryby prosto z koszy w porcie. Wszystko

w niebiesko-róŜowych barwach. Bo takie właśnie są kolory St. Ives.

St Michael's Mount –
wyspa pływowa
u wybrzeŜy Kornwalii
w zatoce Mount's Bay

St Michael's Mount i leŜy u wybrzeŜy Kornwalii

.Wyspa pływowa z kaplicą św. Michała

znajduje się w pobliŜu Marazion, a z lądem

w trakcie odpływu łączy ją mająca 366 metrów

droga. UwaŜana jest za odpowiednik Mont

Saint-Michel w Normandii we Francji.

Na szczycie znajduje się XV wieczna kaplica św. Michała. Wyspą opiekuje się organizacja

National Trust.

Opracowanie: uczniowie klasy Ic gimnazjum z wychowawcą
rok: 2017
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