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W dzisiejszym numerze przedstawiamy miejsca, które warto zobaczyć: 

 

-RZYM czyli wieczne miasto               

 

 

 

 

 

 

- LONDYN - w którym 

proponujemy wam kilka tras 

zwiedzania 

 

 

 

 

-  NOWY JORK , miasto w 

którym odbywa się najbardziej 

widowiskowe powitanie 

Nowego Roku 

 

 

 

Życzymy wszystkim  Szczęśliwego Nowego Roku- uczniowie klasy 1u 
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Rzym – wieczne miasto 
 

Rzym – kiedyś wielkie miasto innych a dzisiaj stolica Włoch. Na przełomie stuleci Rzym zmienił 

się, ale jego piękne zabytki kulturowe nie pozwalają o sobie zapomnieć.  

 

Rzym (wł., łac. Roma) – stolica i największe 

miasto Włoch, położone w środkowej części 

kraju w otoczeniu wzgórz, nad Tybrem, ośrodek 

administracyjny i polityczny (siedziba 

prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica i 

główne miasto regionu administracyjno-

historycznego Lacjum. Obszar administracyjny 

1523 km², liczba ludności 2 748 809 (zespół 

miejski ok. 3 800 000). 

Miasto położone w środkowych Włoszech, nad rzeką Tyber, w jej dolnym biegu, na wyżynnym, 

wapiennym obszarze niedaleko wybrzeża morskiego. Stolica kraju i siedziba najważniejszych 

instytucji życia politycznego i gospodarczego; drugi po Mediolanie ośrodek finansowy 

 i gospodarczy państwa (ważny ośrodek przemysłu samochodowego, elektrotechniczneg, 

włókienniczego, spożywczego i innych). Wielki węzeł komunikacji lotniczej (2 porty 

lotnicze: Fiumicino oraz Ciampino), kolejowej (dworzec Termini) i drogowej. Rzym posiada 

także metro (obecnie 2 linie, trzecia aktualnie w budowie). Światowy ośrodek turystyczny  

z bardzo bogatymi zabytkami starożytności i średniowiecza (kościoły, bazyliki, Koloseum 

pałace, akwedukty, fontanny i wiele innych budowli), niezwykle bogate muzea, nowoczesne 

osiedla mieszkaniowe na przedmieściach. 
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Znane miejsca w Rzymie : 
 

Forum Romanum- inna nazwa to Forum Magnum – najstarszy plac miejski w Rzymie, otoczony 

sześcioma z siedmiu wzgórz: 

Kapitolem, Palatynem, Culiusem, Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Główny polityczny, 

religijny i towarzyski ośrodek starożytnego Rzymu, miejsce odbywania najważniejszych 

uroczystości publicznych. 

 

 

Koloseum, oficjalnie w starożytności Amfiteatr Flawiuszów - amfiteatr w Rzymie, wzniesiony 

w latach 70-72 do 80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Jest to duża, eliptyczna budowla 

o długości 188 m i szerokości 156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m, z pojemną widownią, 

która mogła pomieścić pomiędzy 45 a 50 tysiącami widzów. 
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Panteon w Rzymie  

(panteon – miejsce poświęcone wszystkim 

bogom), to okrągła świątynia na Polu 

Marsowym, ufundowana przez 

cesarza Hadriana w roku 125 na miejscu 

wcześniejszej z 27 r. p.n.e., zniszczonej w 

pożarze w 80 r. n.e. 

 

 

 

 Kapitol-wzgórze w Rzymie na północny zachód 

od Palatynu i Forum Romanum, o dwóch 

wierzchołkach. Nazwę wywodzi się tradycyjnie od 

czaszki ludzkiej odkrytej przy kładzeniu fundamentów 

pod główną świątynię. 

 

           

 

Campo de’Fiori -  rzymski plac (wł. piazza) położony w pobliżu Placu Navona. Plac znajduje się 

na pograniczu rejonów Rzymu Parione i Regola. Nazwa Campo de' Fiori oznacza pole 

kwiatów – plac aż do wieków średnich zachował charakter łąki. 
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Fontanna di Trevi - najbardziej znana barokowa 

fontanna Rzymu. Została zbudowana  

z inicjatywy Klemensa XII w miejscu istniejącej 

wcześniej fontanny zaprojektowanej przez Leona 

Battiste Albertiego z 1435 r. 

 

  

 

 

 

 

 Bazylika Św. Piotra - zbudowana w latach  

1506 -1626 rzymskokatolicka bazylika na placu św. 

Piotra na Watykanie. Jedna z czterech bazylik 

większych Rzymu oraz jedna z wielu bazylik 

papieskich (dawniej patriarchalnych). 

 

 

 

 

 

Mauzoleum Oktawiana Augusta -  zbudowane 

zostało na Polu Marsowym, w Rzymie, w 29 

p.n.e. przez Oktawiana Augusta jako miejsce 

pochówku dla siebie i swojej rodziny. Jest to budowla 

znajdująca się na szczycie sztucznego kopca 

ustawiona jest na wysokim podium. 
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Ara Pacis, Ołtarz Pokoju - został wzniesiony 

na Polu Marsowym jako wyraz wdzięczności 

po zakończeniu długotrwałych działań 

wojennych. Cesarz August ślubował 

wzniesienie Ołtarza Pokoju w 13 p.n.e., 

budowla została ukończona w 9 p.n.e. z okazji 

zakończenia długotrwałej wojny. 

 

 

 

 

Londyn jest miejscem przyjemnym i bezpiecznym do spacerów w ciągu dnia. 

Proponujemy zatem cztery trasy zwiedzania: 

1. Wokół City i do katedry św. Pawła, 
2. Z Westminsteru i parku St. James's do pałacu Buckingham i z powrotem do Trafalgar 

Square, 
3. Przez podniszczone, ale ostatnio odrodzone Soho i żywe Cowent Garden 
4. Od szykownych sklepów na Knightsbridge po słynne muzea Kensingtonu i Hyde Park. 
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TRASA WOKÓŁ CITY I DO KATEDRY Św. Pawła 

City znane też jako Kwadratowa Mila czyli Squres Mile, jest finansowym sercem stolicy. 
Nieomal w całości oddane handlowi, architektonicznie stanowi mieszaninę solidności 
gregoriańsko-wiktoriańskiej i modernizmu szklanych ścian. Mają tu swoje siedziby 
międzynarodowe banki i firmy. Jest tu katedra św. Pawła, która jest wspaniałym dowodem XVII 
- wiecznego odrodzenia City.  

 

Katedra Św. Pawła 

 

Stoi tu również kościół St. Stephen Walbrook zbudowany w latach 1672-79. Znajduje się w nim 
masywny ołtarz, wyrzeźbiony przez Henry'ego Moore'a.  

                         

 

Za nim znajduje się kościół St. Lawrence Jewry a w nim witrażowy portret Wrena, obok ratusz 
Guildhall. Za ratuszem po prawej stronie stoi georgiański St. Botoloph Church, o pięknych 
sztukateriach sufitowych i witrażach. Dalej mijasz bramę Temple Bar. W średniowieczy Temple 
było siedzibą Rycerzy Templariuszy.  
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Mijamy następnie gmachy sądowe Royal Court Of Justice. 
Po prawej stronie znajduje się Sir John Soane's Museum. 
Wejdź od Lincoln's Inn tutaj znajduje się więcej XVII 
wiecznych domów i dziedzińców najstarszego  
z budynków korporacji prawniczych. 

 

 

 

 

 

 

TRASA DO PAŁACU BUCKINGHAM 

Od stacji metra Westminster przetnij ulicę w 
kierunku Big Bena, wielkiej wieży zegarowej 
nazwanej od 14 tonowego dzwonu bijącego 
od 1859 r. Idź w prawo w Parliament Square 
z licznymi posągami bohaterów narodowych.  

 

 

 

Dalej gmachy parlamentu- Houses Of Parliament, częściej 
nazywane Palace Of Westminster, okazała budowla gotycka 
zbudowana w latach 30 XIX w. Za parlamentem stoi XI dwór 
Westminster i Hall.  

Następnie Kościół św. Małgorzaty związanego z Izbą Gmin od 
1614 r. Kieruj się do Cabinet War Rooms. Kwatera rządu, 
wejście obłożone jest workami z piaskiem, schody prowadzą 
do podziemnych sal w których Churchill planował operację 
aliantów w czasie II wojny światowej.  
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Po wyjściu na ulicę wejdź do St. James's Park, najstarszego parku Londynu na którego końcu 
znajduje się Buckingham Palace. Jest to oficjalna londyńska rezydencja monarchy. 
Niezawodnym turystycznym magnesem pozostaje Trafalgal Square, z gołębiami, fontannami 
 i centralnie położonym pomnikiem admirała Nelsona wzniesiony w 1842 r. Z pracą graniczą 
National Gallery oraz National Potrait Gallery jak również Kościół St. Martin-in-the-Field, 

słynący ze schronienia dla 
bezdomnych i bezpłatnych 
koncertów. Następnie 
przechodzisz obok wejścia 
na Downing Street gdzie 
rezydencje ma premier  
i mijasz Cenotaph pomnik 
poległych w I wojnie 
światowej. 

 

 

 

 

 

 

TRASA PRZEZ DZIELNICĘ SOHO 

Kieruj się najpierw do Rock Circus to doskonale kiczowate miejsce rozrywki. Następnie jest 
obszar wąskich ulic. Soho stało się dzielnicą imigrantów jest tu nawet Poland Street.  

 

 

 

Następnie stoi Royal Opera House,jeden z 
najważniejszych teatrów operowych świata.  
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Po wschodniej stronie placu znajduje się London Transport Museum w którym jest kolekcja 
starych tramwajów, autobusów konnych i starych pociągów. Obok mieści się Theatre Museum 
pełne kostiumów ze słynnych inscenizacji oraz odciski dłoni wybitnych postaci ze świata 
rozrywki i teatru. Centralną część placu zajmują piękne hale z 1833 r. z żelaza i szkła, starego 
rynku owocowo-warzywnego Cowent Garden Market.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA PRZEZ MUZEA KENINGSTONU I HYDE PARK 

Są tutaj trzy wielkie muzea: Victoria and Albert Museum; Natural History Museum oraz Science 
Museum. Mają tu też swoją siedzibę dom towarowy Harvey Nichols oraz bajkowo oświetlony 
słynny dom handlowy Harrods. Mieści się tu eliptyczna sala koncertowa Royal Albert Hall  
z 1871 r.  
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Należy wspomnieć tu także o Hyde Parku. Z niego można przejść do Kensington Gardens gdzie 
umieszczono słynna statuetkę Piotrusia Pana. I w końcu dojdziemy do Kensington Palace. Jest 
to królewska rezydencja.  

 

Osobno należy wspomnieć o takich 
atrakcjach jak British Museum 
założone w 1753 r. które obecnie 
zajmuje powierzchnię 5,4 ha 
 i zawiera 7 mln dzieł ze wszystkich 
stron świata.  

 

 

 

 

Polecam spacer lub rejs statkiem po Tamizie Skąd 
można zobaczyć słynny Tower Bridge otwarty w 1894 
r. jest to wielki neogotycki most zwodzony, stanowiący 
część potężnej twierdzy Tower Of London. Była ona 
ponurym więzieniem i symbolem surowych sądów, kar 
i egzekucji.  

 

 

 

 

Nie sposób nie zauważyć tutaj olbrzymiego 
widokowego diabelskiego młyna London Eye.  

 

 

 

 



 

13 

 

Sylwester w Nowym Jorku 

Nowy Jork jest miastem z najhuczniejszą imprezą sylwestrową. Wszyscy ludzie zbierają się na 

Times Square, aby razem świętować koniec roku wraz z najbardziej znanymi gwiazdami sfery 

artystycznej.  Przypatrzmy się bliżej tej oto wspaniałej imprezie. 

 

Nowy Jork (ang. City of New York, 

również New York, New York City) 

najludniejsze miasto w Stanach 

Zjednoczonych, a zarazem centrum 

jednej z najludniejszych aglomeracji na 

świecie. Nowy Jork wywiera znaczący 

wpływ na światowy biznes, finanse, 

media, sztukę, modę, badania naukowe, 

technologię, edukację oraz rozrywkę.  

 

Historia Sylwestra na Times Square 

W 1904 niejaki Alfred Ochs, ówczesny właściciel “New York Times” wpadł na pomysł 

celebrowania Nowego Roku na placu Times Square. Trzy lata później do fajerwerków dołączyła 

nowa atrakcja – opuszczana ze specjalnego 

masztu świetlista kula. Współcześnie, dokładnie o 

północy Amerykanie mogą cieszyć się widokiem 

aluminiowej kuli, która dzięki zamontowanym 

 i sterowanym przez komputer lustrom stwarza 

niezwykle efekty wizualne. 

 

A co z osobami, których świętowanie na 

Times Square nie napawa entuzjazmem? 

Zawsze mogą wybrać się na tradycyjny bal 

maskowy, na którym goście zdejmują 

maski wraz z wybiciem północy. Wtedy też 

zewsząd dochodzą głosy dzwonów,  
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klaksonów i gwizdków. Pierwotnie, hałas 

ten, choć wywoływany był w bardzo różny 

sposób, miał jeden zasadniczy 

 cel: odstraszyć złe duchy i „oczyścić” ludzi 

na nadchodzący rok.  

 

 

 

 

 

Times Square Ball jest to piłka , która znajduje się na dachu One 

Times Square. Podczas sylwestra na Times Square odbywa się 

uroczystość zwana jako spadek kuli, gdzie piłka schodzi 141 stóp ( 43 

m ) w 60 sekund w dół specjalnie zaprojektowanego masztu. Kula 

zaczyna spadać o 23:59 , a kończy o północy, gdy zasygnalizuje 

początek nowego roku. 

 

               

 

 

 


