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POŁOŻENIE

Londyn (ang. London) – stolica i największe miasto Wielkiej

Brytanii i Anglii. Położony w południowo-wschodniej części Anglii

nad rzeką Tamizą.

Oficjalnie liczy około 7,5 mln mieszkańców, jednak liczba 14 

milionów lepiej i dokładniej oddaje wielkość i znaczenie tej 

metropolii. Cała aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi 

przyległymi miastami liczy ok. 20 milionów ludzi (obszar tzw. 

megalopolis)

Flaga Wielkiej Brytanii



INFORMACJE OGÓLNE

🠶 Londyn to tygiel narodowości i kultur. Około 20% 

mieszkańców pochodzi z Azji, Afryki i Karaibów. Coraz 

większą i znaczącą grupą imigrantów są także Polacy, 

którzy przyjeżdżają do Londynu w poszukiwaniu pracy.

🠶 Współczesny Londyn jest największym centrum finansowym 

świata, a także ogromnym ośrodkiem medialnym i show-

businessu. Miasto przyciąga rocznie miliony turystów.

Herb



🠶 Londyn oferuje 

odwiedzającym całą masę 

atrakcji i ciekawych miejsc. 

Od zabytków, przez 

stadiony i nowoczesne 

osiedla biznesowe, aż po 

muzea najwyższej klasy.



🠶 Pulsująca życiem, różnorodna i 
pełna zabytków stolica Wielkiej 
Brytanii od lat należy do 
najchętniej odwiedzanych 
metropolii na świecie.

🠶 Londyn spodoba się 
wszystkim, którzy lubią 
zwiedzanie dużych, tętniących 
życiem i multikulturowych 
metropolii, zabytkową 
architekturę i podróże śladami 
historii.



Big Ben i Brytyjski Parlament
🠶 Niewiele rzeczy jest bardziej związanych z Londynem niż ta ogromna

97-metrowa wieża, zwieńczona gigantycznym zegarem i dzwonem,

który tak naprawdę nazywany jest Big Benem. Rozmiar Bena jest

naprawdę imponujący i waży ponad 13 ton.

🠶 Dźwięk tego dzwonu jest znany na całym świecie jako radiowe

sygnały wywoławcze BBC. Tuż obok Big Bena, ciągnącego się
wzdłuż brzegów Tamizy, znajduje się budynek brytyjskiego

parlamentu — Pałac Westminsterski.



🠶 Wieża ta jest jednym z największych budynków na świecie. Jej mury kryją w sobie tajemnice 

900-letniej historii, w tym czasie służyła jako pałac królewski, więzienie, miejsce egzekucji, 

arsenał, skarbiec, a nawet zoo.

🠶 Tower of London założona została przez Wilhelma Zdobywcę w 1078, by dziś stać się jednym z 

popularniejszych fortów świata. Obecnie ulokowane są tu klejnoty koronne o bezcennej 

wartości.

Tower of London



Katedra Świętego Pawła w Londynie

🠶 Katedra charakteryzuje się

monumentalną kopułą o średnicy 50

metrów i wadze 700 ton. Wysokość

budowli mierzona od posadzki do krzyża

znajdującego się na szczycie kopuły

wynosi 108 metrów, długość 158 metrów.

We wnętrzu katedry znajduje się kilka

galerii sztuki.

🠶 Znajduje się w centrum Londynu

nazywanym The City. Jej budowa

trwała w latach 1675–1710.



Most Tower Bridge

🠶 Most Tower Bridge przecinający Tamizę
stał się symbolem Londynu.
Zwieńczone pinaklami wieże oraz pomost
kryją mechanizm służący do podnoszenia
ruchomych przęseł. Są one unoszone by
umożliwić przepłynięcie dużych statków lub
z powodu specjalnych okoliczności.

🠶 W wieżach mostu znajduje się muzeum jego
historii, a z górnego pomostu, obecnie
otwartego dla turystów roztacza się piękny
widok na rzekę Tamizę. Most jest szeroki na
60 metrów, a wysokość przy podniesionych
przęsłach – 40 metrów. W swych czasach
świetności był otwierany pięć razy dziennie.



Opactwo westminsterskie

🠶 jest kompleksem budowli położonych nad Tamizą. Znajdują się tu neogotycki Pałac Westminsterski, będący 

siedzibą Parlamentu, wieża ze słynnym zegarem Big Ben, średniowieczny kościół św. Małgorzaty oraz słynne 

opactwo. Kompleks ten do XVI wieku był rezydencją królewską, kiedy to umiejscowiono w nim Izbę 

Lordów i Izbę Gmin. Pierwsze posiedzenie angielskiego Parlamentu odbyło się w 1265 🡪 od 

czasów Wilhelma Zdobywcy (1065) koronuje się tu władców kraju, używając tronu koronacyjnego z 1307. 
Znajdują się tu groby królewskie oraz groby i tablice pamiątkowe najwybitniejszych angielskich twórców, 

uczonych i polityków. Łącznie na terenie opactwa spoczywa około 3300 zmarłych.



Pałac Buckingham

🠶 Obecnie Pałac Buckingham jest również miejscem uroczystości

państwowych oraz oficjalnych spotkań głów państw.

Dla Brytyjczyków pałac stanowi jeden z symboli Wielkiej Brytanii

🠶 Pałac Buckingham jest od 1837 oficjalną

siedzibą monarchów brytyjskich oraz

największym na świecie pałacem

królewskim wciąż pełniącym swą

pierwotną funkcję. Został oddany do

użytku w 1703 jako rezydencja

miejska Księcia Buckingham.



Hyde Park

🠶 Hyde Park położony na obszarze 2,5 km² jest jednym z 

kilku parków królewskich w Londynie. 

🠶 Jezioro Serpentine dzieli park na dwie części. Hyde Park założony 

został w 1536 r. przez Henryka VIII, który pozyskał tutejsze grunty od 

mnichów z opactwa westminsterskiego. Większa część obiektów 

architektonicznych w parku zaprojektowana została w latach 20. XIX 

wieku przez Decimusa Burtona. 



Galeria Tate Modern

🠶 Galeria Tate Modern mieści się w położonym

nad Tamizą dawnym budynku elektrowni Bankside i

obecnie jest narodowym muzeum sztuki

współczesnej w Wielkiej Brytanii. Wystawiane są

tam kolekcje sztuki współczesnej i nowoczesnej,
m.in. Obrazy

autorstwa Matisse’a, Picassa i Rothko oraz bardziej

współczesne dzieła stworzone przez Matthew

Barneya, Chrisa Ofiliego i Gerharda Richtera.



Muzeum Brytyjskie

🠶 Muzeum Brytyjskie powołane zostało w 1753 r.

na mocy ustawy. Początkowo wystawiane były tam

kolekcje Hansa Sloane’a, dziś prezentowane są

eksponaty z przekroju ludzkiej cywilizacji od

czasów prehistorycznych po współczesność.

🠶 Do najpopularniejszych zaliczany jest kamień z

Rosetty, rzeźby z Partenonu, skarb Sutton Hoo,

skarb z Mildenhall i Waza portlandzka.



London Eye

🠶 London Eye (Londyńskie Oko), ukończone w 1999 r., nazywane również Millennium Wheel (Koło Milenijne) 

– koło obserwacyjne (diabelski młyn) znajdujące się w dzielnicy Lambeth w Londynie, na południowym 

brzegu Tamizy, między mostami Westminster i Hungerford.

🠶 Koło ma wysokość 135 metrów, a jego pełny obrót trwa około 30 minut[



LONDYN

🠶 Londyn jest wielkim ośrodkiem kulturalnym o światowym znaczeniu

🠶 Londyn zaliczany jest do największych na świecie ośrodków obrotu dziełami sztuki i pozostaje

jednym z największych centrów muzealnych Europy. Ponad 60 muzeów i stałych galerii przyciąga

turystów z całego świata

🠶 Londyn jest jednym z największych ośrodków akademickich w Wielkiej Brytanii- jest tutaj

zlokalizowanych jest około 50 college’ów, które zazwyczaj stoją na wysokim poziomie.



LONDYN
🠶 Londyn jest wielkim węzłem komunikacji drogowej, krzyżuje się tam dziewięć autostrad oraz pięć innych 

ważnych dróg krajowych. Wszystkie połączone są z autostradą M25, która tworzy pierścień wokół miasta.

🠶 Londyn posiada bogatą infrastrukturę sportową, w postaci stadionów, kortów tenisowych (Wimbledon) 
oraz licznych terenów rekreacyjnych (Green Park, Hyde Park itd.). Każdego roku na terenie miasta 
odbywają się dziesiątki rozmaitych imprez sportowych, trzy razy rozgrywane były tam Letnie Igrzyska 
Olimpijskie (w 1908, 1948 i 2012)

🠶 Londyn jest wielkim ośrodkiem handlowym, w którym znajdują się siedziby wielu banków,domów 
maklerskich oraz ponad 100 filii banków zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii 
i Hiszpanii
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