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Dependencje: Wyspy Normandzkie,i wyspa Man. 

Terytoria zależne: Gibraltar, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Św. Helena, Anguilla, Bermudy, 

Brytyjskie Wyspy dziewicze, Turks i Caicos, Kajmany, Montsserat, Falklandy z wyspami Georgia 

Południowa, i Sandwicz Południowy oraz Pitcairn.  

Powierzchnia – 244 100 km ; Ludność( 2004 r.): 60.441.450;Narodowości: Anglicy 76%, Szkoci 9%, 

Walijczycy 5%, Irlandczycy 4%, Hindusi 1% i inne narody (w tym Arabowie, Burowie, Chińczycy, 

Cypryjczycy, Francuzi, Pakistańczycy, Polacy, Żydzi, Włosi) 5% 

GEOGRAFIA: Anglia to w większości obszar pofałdowany z większymi górami na północy. Główne rzeki 

to Tamiza i Severn. Największymi miastami są: Londyn, Birmingham, Manchester, Sheffield, Liverpool, 

Leeds, Bristol oraz Newcastle upon Tyne. Podmorski tunel niedaleko Dover łączy Wielką Brytanię z 

Francją. Walia: kraj górzysty,  najwyższy szczyt -  Snowdon (1085 m); na północ od głównego lądu leży 

wyspa Anglesey; największym miastem i stolicą jest Cardiff.  Szkocja - bardzo zróżnicowanym pod 

względem rzeźby terenu;  niziny na południu i wschodzie; góry -  na północy i zachodzie (najwyższy 

szczyt Wielkiej Brytanii - Ben Nevis - 1343 m; wiele zatoczek morskich, fiordów i jezior; od  północnych 

wybrzeży - wiele wysp: Hebrydy, Orkady, Szetlandy; główne miasta -  Edynburg ( stolica), Glasgow i 

Aberdeen. Celtic fringe – obrzeża Zjednoczonego Królestwa. Określenie terytoriów Szkocji, Irlandii 

Północnej, Walii i Kornwalii, zamieszkałych przez ludność pochodzenia celtyckiego. Wyspa Irlandia jest 

podzielona na Northern Irelalnd i the Republic of Ireland. Irlandia Północna to część Zjednoczonego 

Królestwa (the United Kingdom), a Republika Irlandii (the Republic of Ireland) jest samodzielnym 

państwem. Określenie Irlandia najczęściej stosuje się w odniesieniu do Republiki na południu wyspy. 

Irlandia Północna  obejmuje północno-wschodnią część wyspy Irlandia;  kraj pagórkowaty; główne 

miasta to Belfast ( stolica) i Derry. 

Przemysł: Górnictwo, przemysł metalurgiczny, budowa statków, przemysł samochodowy, tekstylny, 

elektrotechniczny; Rolnictwo: Hodowla bydła, owiec, rybołówstwo; uprawa pszenicy, żyta, cuki              

Klimat - umiarkowany ciepły, morski. Łagodzący wpływ na klimat ma Prąd Zatokowy (Golfsztrom). W 

wyniku zetknięcia się ciepłego prądu z zimnym i wilgotnym powietrzem znad Islandii i obszarów 

arktycznych powstają silne wiatry i obfite opady deszczu. W górach zachodniej Szkocji występują duże 
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opady śniegu, a w Irlandii Północnej opady śniegu są niewielkie. Klimat Walii charakteryzuje się 

chłodnymi latami i łagodnymi zimami. 

Rzeki: Tamiza, Severn, Trent, Tees, Tyne, Tweed, Jersey, Clyde;  

 
 

Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna z rządem parlamentarno-gabinetowym; 

Partie polityczne: Partia Konserwatywna, partia Pracy, Liberalni Demokraci, Szkocka Partia Narodowa, 

Plaid Cymru; 

Glowa państwa: królowa Elżbieta II Windsor od 1952 r. Główna siedziba – Pałac Buckingham w 

Londynie; 

Premier:  Theresa May od 13 lipca 2016 – Partia Konserwatywna; każdy premier mieszka w Londynie 

na Downing Street nr 10. 

Parlament składa się z Izby Lordów( 695 dożywotnich parów) i Izby Gmin ( 659 członków wybieranych 

w wyborach powszechnych). Siedzibą parlamentu jest Pałac Westminster. Władza ustawodawcza należy 

do króla i parlamentu. Władza wykonawcza - formalnie  należy do króla, ale w praktyce władzę tę 

sprawuje premier, który jest  - jako przywódca partii mającej najwięcej posłów w Izbie Gmin, 

mianowany przez króla. 

Jednostka monetarna: funt sterling -  1 pound  = 100 pensów - pence; 

Główne wyznanie: anglikanizm. Pierwszą głową kościoła anglikańskiego był król Henryk VIII – 

zlikwidował on zakony, zagarnął dobra kościelne, pozostawiając  hierarchię kościelną, zniósł celibat, 

zachował kult świętych, liturgia prowadzona była w języku angielskim. Brak męskiego potomka w 

małżeństwie z Katarzyną Aragońską skłonił monarchę do wystąpienie do papieża o unieważnienie 

małżeństwa. Prośba spotkała się z odmową Biskupa Rzymu, reperkusją czego było zerwanie przez 

Henryka VIII kontaktów dyplomatycznych i kościelnych ze Stolicą Apostolską. W 1534 r. za zgodą 

parlamentu i prymasa Anglii Thomasa Cranmera ogłoszono niezależność Kościoła Anglii od Rzymu. Akt 

supremacyjny ogłosił króla Anglii  "jedyną i najważniejszą głową na Ziemi Kościoła anglikańskiego”  (łac. 

Ecclesia Anglicana). Papież Klemens VII  ekskomunikował króla, ale większa część społeczeństwa 

angielskiego, w tym episkopat i kler, poparła reformy i uznała króla za zwierzchnika Kościoła. Nieliczni 

przeciwnicy, w tym kanclerz Anglii i wybitny filozof Tomasz Morus (później kanonizowany) zostali ścięci. 

Kościół Anglii (Church of England) jest kościołem państwowym. Najwyższą władzę zwierzchnią z prawem 

mianowania biskupów sprawuje król lub królowa. Inne wyznania w Wielkiej Brytanii to: protestantyzm, 

katolicyzm, judaizm, islam, hinduizm. 

Wielka Brytania jest członkiem-założycielem Wspólnoty Narodów zrzeszającej byłe kolonie, dominia i 

inne posiadłości brytyjskie, wchodzi także w skład G8. Należy do Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której 

posiada prawo veta. Siły zbrojne WB stacjonują w 80 krajach świata (największe - w Niemczech, na 

Cyprze, na Falklandach, w Gibraltarze i w Kanadzie). Zjednoczone Królestwo posiada również ok. 200 

głowic atomowych. Kraj ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej. 

  Londyn -  stolica Wielkiej Brytanii jest jednym z najważniejszych centrów finansowych świata i 

międzynarodowych węzłów komunikacji lotniczej, a także jednym z największych miast świata. W 

granicach Wielkiego Londynu (Greater London) mieszka około 8 mln osób natomiast w aglomeracji 

londyńskiej ponad 16 mln. Tzw. „Wielki Londyn”  podzielony jest na 32 dzielnice oraz the City – 

centrum finansowo-administracyjne. Większość budynków pochodzi z XIX wieku, kiedy rewolucja 

przemysłowa przyczyniła się do rozwoju miasta. Prawdopodobnie na miejscu współczesnego miasta 

przed przybyciem wojsk Juliusza Cezara w 54 r.p.n.e. istniała osada celtycka. Najstarsze wzmianki o 

początkach miasta zwanego Londinium pochodzą z połowy I w., tj. z czasów panowania rzymskiego. W 

1029 roku ukończono budowę kamiennego mostu, który miał stać się wizytówką miasta przez kolejne 

osiemset lat. Z czasem na północnym brzegu Tamizy wyrosły dwa potężne miasta – handlowe City oraz 

kulturalna i polityczna stolica – Westminster. Ekspansja morska za panowania Tudorów wpłynęła na 

dalsze rozrastanie i bogacenie się Londynu. W latach 1566-70 stworzono giełdę, zaczęły powstawać 

kompanie handlowe. 2 września 1666 r. wybuchł tzw. „Wielki Pożar” w Londynie niszcząc miasto 2/3. 

Wybuchł w piekarni na ulicy Pudding Lane we wschodniej części miasta. Z powodu silnego wiatru 

(budynków z drewna i słomy) ogień rozszerzył się w kierunku zachodnim na całe miasto. Zniszczonych 

zostało 13 200 budynków, 44 siedziby gildii i 87 (z ponad 100) kościołów, np. Katedra Św. Pawła. W 

pożarze zginęło tylko 6 osób. Żywioł zabił londyńskie szczury, które rozprzestrzeniały od 1665r.  

Znaczący udział w odbudowie miał największy architekt brytyjski Sir Christopher Wren, który  zakładał 

oparcie odbudowy na przejrzystym układzie urbanistycznym na wzór kontynentalny, z szerokimi alejami 

i placami. W roku 1667 Parlament uchwalił podatek węglowy z przeznaczeniem na fundusz odbudowy 

Londynu. Jednak miasto odbudowano w oparciu o istniejącą,  średniowieczną strukturę ulic, ale z 

wykorzystaniem trwalszych materiałów (cegły i kamień), poprawiając warunki sanitarne i dostępność do 

budynków.Pożar ten paradoksalnie przyczynił się do rozwoju Londynu, wzrostu świadomości 

mieszkańców, rozwoju  rynku ubezpieczeń. 
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W XVIII wieku Londyn i Westminster rozrosły się tak, że ich granice zetknęły się ze sobą na północnym 

brzegu Tamizy. W XIX wieku powstawały nowe dzielnice i tereny zasiedlane przez arystokrację i klasę 

średnią. Przebudowane zostało centrum miasta, stare fabryki wyburzono, a na ich miejsce wybudowano 

dzielnice handlowe, między innymi słynną ulicę Regent Street. Po drugiej wojnie światowej nastąpiła 

kolejna przebudowa Londynu. Duża część wiktoriańskiej zabudowy centrum została zastąpiona 

wieżowcami, w których swoje siedziby znalazły hotele, giełdy, banki oraz przedstawicielstwa światowych 

koncernów. W  XIX w. głównym szlakiem komunikacyjnym była Tamiza, a towary były rozwożone 

furmankami z nabrzeży w głąb miasta. Pierwsze linie kolejowe, budowane w latach 30. XIX w. układane 

były głównie z myślą o transporcie towarów. Wkrótce jednak zaczęły kursować regularne połączenia 

pasażerskie z City do podmiejskich dzielnic mieszkaniowych.  Obecnie miasto posiada cztery lotniska: 

Heathrow, Gatwick, Stansted i City. 

The City -  jedno z największych centrów finansowych świata i jednocześnie historyczne centrum 

Londynu. Na jego terenie znajdują się siedziby największych banków, m.in. the Bank of England oraz 

siedziba the Stock Exchange – brytyjskiej giełdy. Na terenie the City stoi St. Paul’s Cathedral – dzieło sir 

Christophera Wrena. W podziemiach St. Paul’s Cathedral spoczywają najważniejsze postaci historii 

angielskiej. 

Trafalgar Square – plac, na którym znajduje się pomnik Admirał Lorda Nelsona, fontanny, gołębie, 

odbywają się tam huczne obchody Nowego Roku. Na północ od Trafalgar Square znajduje się National 

Gallery, gdzie znaleźć można kolekcje obrazów najsłynniejszych malarzy świat Tower of London – 

wieża tradycyjnie strzeżona przez Yeomen Warders of London (tzw. Beefeaters), którzy codziennie 

przedstawiają Ceremony of the Keys – rytualne zamykanie różnych części wieży. Dawne więzienie i 

rezydencja królewska są teraz muzeum, gdzie można obejrzeć legendarne klejnoty królewskie, katowski 

pień oraz broń i zbroje. Tower została wzniesiona nad Tamizą w 1066r. na życzenie Wilhelma Zdobywcy i 

stała się jednym z symboli brytyjskiej historii i państwowości. Wilhelm Zdobywca polecił wybudować 

White Tower jako zabezpieczoną umocnieniami rezydencję królewską. W XVII w. Biała Wieża została 

przebudowana w stylu włoskiego renesansu. Tower była siedzibą władców Anglii do roku 1509, gdy 

została zamieniona na więzienie. Obecnie znajduje się tu muzeum. 

 

Tower Bridge (Most Wieży) to most zwodzony na Tamizie, wybudowany w latach 1872-1894, w pobliżu 

Tower of London, od której bierze swoją nazwę.  Środkową część mostu stanowią dwa podnoszone 

przęsła. Most umożliwia przepływanie statków morskich do 60 m wysokości powyżej poziomu wody.       

Green London – zieleń Londynu odnaleźć można w Richmond Garden i Kew Garden, gdzie znajdują się 

egzotyczne rośliny i drzewa oraz w położonym nad Tamizą Greenwich  Village. Cutty Sark – kolejna 

atrakcja turystyczna – kliper (rodzaj żaglowca) przewożącego herbatę. Znajduje się tu także 

obserwatorium, przez które przebiega zero longitude (południk zerowy), według którego ustala się czas 

na całym świecie. 

Big Ben – obecnie nazwa odnosi się do zarówno do dzwonu, jak i zegara na  Wieży Św. Szczepana 

zwanej również Wieżą Zegarową zbudowanej w 1859r. Dzwon waży 13 ton. Prawdopodobnie został 

nazwany od imienia Benjamina Halla, komisarza robót , bądź też od imienia Benjamina Caunta , 

słynnego w tych czasach atlety. Zegar natomiast jest największym zegarem w Wielkiej Brytanii, jego  4 

tarcze mają średnicę po 7,5 m , a wskazówki o dł. 4,25 m. 

Opactwo Westminsterskie i Pałac Westminsterski znane pod nazwą Houses of Parliament zostały 

wzniesione w XI wieku  w stylu romańskim za panowania Edwarda Wyznawcy,  po czym w kolejnych 

wiekach ulegały przebudowie.  Opactwo Westminsterskie (Westminster Abbey) – The Collegiate Church 

of St Peter Westminster ( kolegiata św. Piotra w Westminsterze) arcydzieło sztuki gotyku           (XIII 

w.) jest miejscem koronacyjnym monarchów angielskich i miejscem pochówku angielskich władców i 

wybitnych osób. W 2011r. odbył się tu ślub księcia Williama i Kate Middleton.                      W 

południowej części transeptu znajduje się Zakątek Poetów, miejsce upamiętniające sławnych twórców 

angielskiej literatury. W Pałacu Westminsterskim mają miejsce posiedzenia  obu izb Parlamentu. Nad 

ozdobioną wieżyczkami nadbrzeżną fasadą góruje słynna wieża zegarowa Big Ben.  Stonehenge - 

kamienny krąg – budowla megalityczna,  znajduje się na równinie  Salisbury, w odległości 13 km od 

miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire .  Ewoluowało na przestrzeni 1000 lat ze stosunkowo prymitywnej 

budowli ziemnej. Prace zakończono około 1500 r. p.n.e. W drugim tysiącleciu p.n.e. wykonano prace 

ziemne, tworząc dojście do budowli nazywane obecnie Aleją, a także wzniesiono dwa kręgi stojących 

kamieni. Do budowy użyto dwóch rodzajów kamieni. Zewnętrzny krąg o średnicy około 30 m tworzy 30 

pionowych bloków o wysokości ok. 4 m, wykonanych z piaskowca. Wewnętrzny krąg i podkowę tworzą 

mniejsze, niebieskawe kamienie. Kamienny krąg otacza wał i fosa o długości 114m. Kamienie są 

zorientowane względem słońca i księżyca,  co sugeruje, że zbudowano je,  by świętować dzień 

przesilenia letniego albo też za jego pomocą wyznaczać pory roku; Stonehenge mogło być również 

używane do przewidywania zaćmień. Zostało wpisane w 1968 roku na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kultury i Natury UNESCO.                         

                                                                                                                                            

Muzeum Figur Woskowych (Madame Tussauds) zostało założone przez Madame Tussaud, która 

przybyła do Londynu po rewolucji francuskiej  z wykonanymi wcześniej woskowymi odlewami głów 



zgilotynowanych francuskich arystokratów. Odlewy te stały się zalążkiem olbrzymiej kolekcji figur 

woskowych znanych osobistości z różnych dziedzin życia. Dzisiaj prezentowane są tu naturalnej wielkości 

figury gwiazd filmu, muzyki i sławnych ludzi. Polakami, których postacie znajdują się w tym muzeum,  są 

papież Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Muzeum zostało wpisane w 1968 roku na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.                                                                                                                                                      

Pałac Buckingham jest rezydencją brytyjskich monarchów ( obecnie królowej Elżbiety II i rodziny 

królewskiej), a zarazem największym na świecie królewskim pałacem pełniącym nieprzerwanie swoją  

funkcję. Został wybudowany w 1703r. jako rezydencja księcia Buckingham;  w roku 1837 ogłoszono go 

oficjalną siedzibą brytyjskich królów. Przed Pałacem, od 1913 r. stoi pomnik królowej Wiktorii.  W dni, 

kiedy w Pałacu przebywa królowa, powiewa nad nim tylko jedna flaga (sztandar królewski). Od kwietnia 

do lipca codziennie o godzinie 11.30 odbywa się przed Pałacem uroczysta zmiana warty. W pozostałych 

miesiącach roku - co drugi dzień.  W sierpniu i wrześniu można zwiedzać komnaty Pałacu Buckingham. 

Katedra św. Pawła jest jedną z największych budowli na świecie. Ma około 220 m długości i około 110 

m szerokości oraz 140 m wysokości od posadzki do końca krzyża umieszczonego na kopule.  Została 

zaprojektowana przez sławnego brytyjskiego architekta Christophera Wrena, a powstała w latach 1675-

1710, na miejscu normańskiej katedry, która spłonęła podczas pożaru Londynu w 1666r. Jest 

zbudowana w stylu barokowym (ogromna kopuła, klasyczne kolumny). Wnętrze katedry jest 

wykończone białym kamieniem z Portlandu. W Katedrze odbył się ślub księcia Karola z lady Dianą 

Spencer w 1981 roku.   The Globe Theatre – działający w 1599 - 1642 w Londynie założony przez R. i 

C. Burbage, udziałowcem był Shakespeare. Wystawiano premiery sztuk Shakespeare`a i Bena Johnsona. 

Aktorami byli tylko mężczyźni. W 1613 r. teatr spłonął, następnie zostal odbudowany, później – 

zamknięty i zburzony. Ostatecznie zrekonstruowano go w 1997 r. Za czasów Shakespeare`a  był 

amfiteatrem na  3000 widzów. Miał kształt okręgu. Miejsca podzielone były na stojące (tańsze) i siedzące 

(droższe), które  były ułożone w trzy rzędy. Scena ( 12x8 m), miała dwoje ukrytych drzwi, z których 

mogli wyłaniać się aktorzy. Dach (tylko nad sceną) podpierały kolumny, sufit pomalowany był w taki 

sposób, aby przypominał niebo ( nazywano go „ heavens). Przez ukryte w nim drzwi aktorzy mogli 

odlecieć lub zniknąć przy pomocy lin. 

Londyńskie muzea – jest ich ok. 60. 

British Museum – najstarsze na świecie ( 1850 r.). Obejmuje swoim spektrum 1.8 mln lat cywilizacji 

ludzkiej.  Znaleźć tam można rzeźby z Partenonu, posąg Ramzesa II, Kamień z Rosetti i tysiące innych 

niezwykłych eksponatów.  

Natural History  Museum – Początkowo ekspozycje stanowiły przedmioty przywiezione z podróży 

przez Karola Darwina i Josepha Banksa. Obecnie znaleźć tu można 70 milionów eksponatów, np.:                  

1,3 mln stawonogów, można wybrać się w podróż poprzez wnętrze kuli ziemskiej, poczuć  istnienie w 

łonie matki  dzięki modelowi nienarodzonego dziecka, obejrzeć obieg wody w przyrodzie, proces 

tworzenia tlenu przez rośliny i wiele innych.  

Science Museum - Niezwykle interesujące miejsce, gdzie znajduje się oryginalny statek kosmiczny 

Apolla 10, odbyć 20-sto minutowe seanse wirtualne ze specjalnymi elementami – Sinex Sim Rides , 

zobaczyć wiele innych atrakcji. 

Inne wspaniałe muzea: Victoria and Albert Museum, Museum of London, National Maritime 

Museum, Theatre Museum.  

Galerie sztuki – jest ich ( tych najważniejszych) 40. Najbardziej znane to: the National Gallery – 

zawierająca 2300 dzieł z lat 1250 – 1900, m.in. : „Słoneczniki”  Van Gogha, dzieła Augusta Renoir, Paula 

Cezanne, Caravaggia, Diego Velasqueza, El Greco, Rafaela Santi, Tycjana, Rembrandta van Rijn, Hansa 

Holbeina Młodszego. 

Tate Britain ( do niedawna znana jako  „ Tate Gallery”) – założona w 1897r. posiada dzieła tak znanych 

malarzy, jak William Turner, Williama Blake,  John Constable, Francis Bacon, Thomas Gainsborough i 

wielu innych.  

Parki londyńskie. Hyde Park – znajduje się w Kensington Garden, obejmuje 250 hektarów.  Był 

zakupiony w 1536r. przez Henryka VIII. Znajdują się tu korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, ścieżki 

rowerowe, jezioro Serppentine, gdzie można wiosłować, pływać, łowić ryby, a także tereny do jazdy 

konnej. W Speakers` Corner można wygłosić przemówienie na dowolny temat, wyrazić swoje poglady 

bez względu na ich treść – nie wolno tylko obrażać królowej. 

ST James`s Park i Green Park zostały kupione przez króla Henryka Viii w 1532 r.  W zachodniej 

części parku stoi pałac. Nad jeziorem mieszkają  się liczne gatunki ptaków, m.in. pelikanów.  Znajduje 

się tam również Cake House i plac zabaw dla dzieci. Latem pracownicy biurowi opalają się na trawie lub 

rozkładanych fotelach.  
Regent`s Park i Primrose Hill zostały zaprojektowane przez Johna Nasha w 1811 r. Park ma obszar 

160 hektarów. Rośnie tam ponad 6000 drzew. W parku znajdują się urządzenia do uprawiania krykieta, 

tenisa, rugby, futbolu oraz lekkiej atletyki. Znajduje się tam również teatr oraz znane na całym świecie 

zoo, w którym obejrzeć można ponad 650 gatunków różnych zwierząt.  

 

Channel Tunnel  łączący Wielką Brytanię z kontynentem europejskim poprzez  the English Channel            

( tak nazywają  go Anglicy, cały świat natomiast mówi o kanale - Kanał La Manche) . Tunel ma ok. 50 
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km długości, leży 40 m poniżej dna morskiego. Podróż z Coquelles  w pobliżu Calais we Francji  do 

Folkestone  w Wielkiej Brytanii  zajmuje 35 minut.  Tunel został otwarty w 1994 r. Podróż katamaranem 

trwa mniej więcej tyle samo, a promem –  z Calais do Dover - ok. 90 min.                                                      

Coventry – miasto datuje się od roku 1043, kiedy Leofric - książę Mercji  - założył tu benedyktyńskie 

opactwo. Prawa miejskie miasto uzyskało w 1153.W średniowieczu miasto było znane jako ważny 

ośrodek tkactwa. W XIV wieku miasto przeżywało rozkwit i stało się 4 co do wielkości miastem Anglii. 

Później  podupadło, ale w XVIII i XIX wieku z nastaniem prosperity dla włókiennictwa i rewolucji 

przemysłowej, znów zaczęło się  dynamicznie rozwijać. W XX wieku Coventry stało się centrum 

angielskiego przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. W czasie  II wojny światowej zostało poważnie 

zniszczone przez naloty niemieckiego lotnictwa; najtragiczniejsze  naloty miały miejsce 14 listopada 

1940 roku. Dla upamiętnienia ciężkich bombardowań z 1940 pozostawiono ruiny zburzonej katedry z XIV 

wieku jako pomnik okrucieństwa wojny. Obok wzniesiono nowo wybudowaną katedrę.  Z miastem wiąże 

się postać Lady Godivy. Według legendy, była ona żoną księcia Leofrica. Poprosiła męża, aby złagodził 

ogromne podatki , którymi była obłożona ludność Coventry. Mąż zgodził się, ale zażądał, by Godiva 

przejechała  konno przez miasto całkowicie naga. Godiva postanowiła spełnić ten warunek, prosząc 

jednak mieszkańców,  by jej nie oglądali, pozostając w domach i zamykając okiennice. Jeden człowiek, 

krawiec, nazwany później Tomem Podglądaczem (Peeping Tom), patrzył przez otwór w okiennicy na 

okrytą jedynie długimi włosami Godivę. Został za to ukarany ślepotą. Leofric dotrzymał danego słowa i 

zniósł podatki.  

EDINBURGH jest stolicą Szkocji, stanowi siedzibę szkockiego rządu oraz centrum handlu. Edinburgh 

Castle – słynna forteca zbudowana na wzgórzu w centrum miasta. Jej najstarsza część datowana jest na 

rok 1100.  Edinburgh Military Tattoo – coroczne święto odbywające się na terenie zamku, połączone z 

widowiskową paradą wojskową, pokazami walk, muzyki wojskowej i sztucznych ogni. Trwa 3 tygodnie, 

odbywa się sierpniu i  wrześniu. Edinburgh Festival – międzynarodowy coroczny festiwal sztuki 

odbywający się od 1947r. w tym samym okresie, co Edinburgh Military Tattoo. Odbywa się w różnych 

częściach miasta, a przedstawia m.in. sztukę operową, taniec, muzykę, teatr.  Nieoficjalną częścią 

Festiwalu jest the Fringe znane eksperymentalnych i awangardowych produkcji. Hollyrood House – 

ogromna,  zbudowana w XVI w. rezydencja królowej, która korzysta z niej podczas swoich pobytów w 

Szkocji.   Lady Stair’s House – budowla z 1622r., w której znajdują się literackie pamiątki Roberta 

Burns’a, Sir Waltera Scott’a i Roberta Louis Stevenson’a.  Większość starych budynków Edynburga stoi  

wdłuż Royal Mile – historycznej ulicy prowadzącej do zamku.   Calton Hill – ze szczytu tego wzgórza 

podziwiać można widok na centrum miasta i Firth of Forth – Zatokę Morza Północnego. Na Calton Hill 

znajduje się zbiór pomników, a wśród nich kopia greckiego Partenonu i pomnik Nelsona.   W stolicy 

Szkocji znajdue się liczne galerie sztuki, teatry, stary uniwersytet z 1582r. oraz Edinburgh Academy. 

CARDIFF  jest stolicą Walii. Leży na południowo-wschodnim wybrzeżu Walii, nad Bristol Channel. Jest 

ważnym centrum administracyjnym, handlowym, kulturalnym i przemysłowym oraz portem. Cardiff 

Castle – zamek datowany na czasy Rzymian jest największą atrakcją turystyczną  zbudowaną w 1090r. 

Cathays Park – najsłynniejsze budynki handlowe. 

 

ZWYCZAJE I TRADYCJE. 

LORD MAYOR`s SHOW – to uroczystość, która odbywa się na ulicach Londynu w listopadzie. Burmistrz 

Londynu jedzie w złotej karocy, a żołnierze i orkiestry wojskowe maszerują za pojazdem. Cała parada 

ma ok. 4 km długości. Londyńczycy podziwiają pochód gwiżdżąc gwizdkami, wymachują flagami Wielkiej 

Brytanii ( flaga państwa  nazywa się Union Jack). Wieczorem odbywają się wspaniałe  pokazy sztucznych 

ogni. Cała uroczystość jest niezwykle barwna i dostojna. 

May Day to tradycja pochodząca z czasów pogańskich. Obchody obejmują koronowanie May Queen, 

tance wokół Maypole – słupa niesionego przez młodzież w strojach ludowych, ozdobionego kolorowymi 

wstążkami.   

Brighton Festival – odbywa się co roku w maju. Jest to najwiekszy i najbardziej ekstrawagancki 

festiwal sztuki w Anglii, podczas którego prezentowane sa przedstawienia teatralne, koncerty, pokazy 

tańca i wystepy satyryków. 

Royal Ascot Races - wyścigi konne, których tradycja sięga 1711 roku. Odbywają się raz do roku i 

trwają przez pięć dni. Wydarzenie to nie jest jednak popularne tylko ze względu na widowiskowe 

gonitwy, ale także na rewię mody, jaka panuje na trybunach. Integralną częścią imprezy jest tzw. 

Ladies Day, czyli Dzień Dam, kiedy to mieszkańcy całego kraju przyjeżdżają, aby podziwiać nie tylko 

konie, ale również oryginalne kapelusze. Zobaczyć można najbardziej nietypowe nakrycia głowy 

zaprojektowane przez najlepszych modystów  świata, w tym także przez Polkę – Gabrielę Ligenzę. 

Pomimo, że jest to dzień dam, panowie nie zapominają o czarnym fraku i cylindrze, które przystoją 

prawdziwemu angielskiemu dżentelmenowi. Ladies Day przyciąga także członków rodziny królewskiej. 

Tego dnia odbywa się popołudniowa gonitwa Gold Cup - 4,5-kilometrowy wyścig z główną nagrodą  w 

wysokości 225 tysięcy funtów. 

Karnawał Notting Hill  - to największa impreza karnawałowa w Europie, rozmachem dorównująca tej z 

Rio de Janeiro, organizowana  nieprzerwanie od 1966 roku. Gwarantuje wspaniały klimat zabawy, 

szaleństwa i wspaniałej muzyki. Festiwal zapoczątkowali afroamerykańscy imigranci z Karaibów. 
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Współczesny karnawał rozciąga się na długości 5 km. W paradzie biorą udział przebrane w kostiumy 

zespoły tańczące w rytm muzyki. Na trasie karnawału z 45 scen muzycznych rozbrzmiewa muzyka grana 

przez najlepszych DJ-ów z całego świata oraz znakomitych międzynarodowych artystów. Z niektórych 

scen słychać również porywające do tańca etniczne rytmy. Uczestnicy bawią się na scenach od godziny 

12 do 20, a potem przenoszą się do klubów. Podczas Notting Hill Carnival wybierane są najlepsze 

zespoły oraz orkiestry grające na narodowych instrumentach z Trynidadu i Tobago, a w ramach 

konkursu Grand Costium Gala wybiera się Miss, Mistera oraz DJ-a karnawału. 

 Burn`s Night -  tradycyjne obchody rocznicy urodzin Roberta Burnsa, szkockiego poety-romantyka, 

barda. W tę noc  Szkoci  czczą jego pamięć uroczystą kolacją, na której wysławia się haggis ( potrawa 

szkocka podobna do naszego salcesonu), kobiety i whisky. Jest to jeden z trwałych elementów szkockiej 

dumy narodowej. Do dzisiaj zachowało się ponad 400 pieśni Burnsa. Najbardziej znana jest Old Lang 

Syne śpiewana o północy 31 grudnia, kiedy wszyscy biorą się za ręce. W Polsce na tę melodię śpiewa się 

harcerską piosenkę „ Ogniska już dogasa blask”.                                                                                                                                                           

Guy Fawkes ` Day - Dzień 5 listopada w Wielkiej Brytanii jest dniem publicznego dziękczynienia. Jest 

znany pod nazwą Guy Fawkes' Day lub Guy Fawkes' Night. Dzieci niosą przez miasto kukły Guy'a, 

wykonane ze starych ubrań wypchanych słomą, papierami i liśćmi, krzycząc: "Penny for the Guy". 

Następnie kukły są palone, czemu towarzyszą pokazy sztucznych ogni (Bonfire Night), festyny 

i barbecue ( grill) w ogrodach i parkach. To rocznica nieudanego zamachu na króla i parlament .                             

5 listopada 1605 roku, grupa wyznawców religii rzymsko - katolickiej próbowała wysadzić w powietrze 

Parlament (Izbę Lordów) z rządem, królem Jakubem I - gorliwym wyznawcą kościoła anglikańskiego, 

królową oraz ich synem. Konspiratorzy wynajęli piwnicę pod budynkiem Izby Lordów, a Guy Fawkes 

ukrył trzydzieści sześć beczek prochu kilka dni przed uroczystym otwarciem obrad parlamentu. Miał on 

podpalić lont dokładnie 5 listopada. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jeden ze spiskowców 

ostrzegł swego krewnego, lorda Monteagle, aby 5 listopada nie szedł do parlamentu. Lord Monteagle 

zaalarmował wtedy rząd i Guy Fawkes został aresztowany. Spisek się nie udał.   

 

  WIELKANOC – EASTER - Jaja jako symbol wiosny i nowego życia są nierozerwalnie związane z 

Wielkanocą . Dawniej były dekorowane farbami  tak, jak nasze polskie pisanki. Obecnie są to zwykle  

czekoladowe jaja. Jeden z ciekawych zwyczajów to  turlanie po zboczu jaj gotowanych na twardo;  czyje 

jajo  najdalej się sturla, ten wygrywa .  Inny zwyczaj polega na tym, że trzyma się jajko w dłoni i uderza 

w jajko przeciwnika. Przegrywa ten, którego jajo pierwsze pęknie. Brytyjczycy  polują również  na jaja 

schowane w różnych miejscach w ogrodzie. Zając wielkanocny stanowi element dekoracyjny stołu 

wielkanocnego. Dawniej po okresie świąt wielkanocnych rozpoczynano polowania na zające. Wielkanoc 

była również dniem ślubów.                                                                                                                                           

CHRISTMAS Nazwa „Christmas” pochodzi od Mass of Christ (msza Chrystusa). Odprawiano ją o 

dwunastej w nocy w wigilię.  Największy dzwon w kościele godzinę przed północą odzywa się cztery 

razy, a punktualnie o północy zaczynają bić wszystkie dzwony - to początek świąt. Pierwszą choinkę 

przywiózł do Anglii książę Albert - mąż królowej Wiktorii  - w 1841 r. W angielskiej tradycji 

bożonarodzeniowej obecnych jest wiele  roślin, które odganiały złe moce , symbolizując nowe życie. 

Ostrokrzew był postrachem elfów. Ostre liście tej rośliny to symbol korony cierniowej, którą Chrystus 

miał na głowie przed ukrzyżowaniem. Czerwone jagody są symbolem Jego krwi. Dlatego czasem 

ostrokrzew nazywany jest krzakiem cierniowym. Bluszcz to symbol kobiecości - gałązka bluszczu – jeśli 

odcięta w wigilię i trzymana w wodzie przetrwa do Swięta Trzech Króli -  wróży pomyślne zbiory w 

nadchodzącym roku. Jemioła  - Druidowie wierzyli, że jemioła spadła z nieba i dlatego rośnie na 

drzewach. W ten sposób łączy to, co niebiańskie i duchowe z tym, co ziemskie. Zwyczaj publicznego 

całowania się pod jemiołą to gest miłości, przyjaźni i pojednania. 

Wigilia nie jest związana ze specjalna wieczerzą. W Wigilię dzieci stawiają jedną babeczkę z kieliszkiem 

sherry obok kominka dla świętego Mikołaja. (  Mince Pies – są to małe okrągłe babeczki nadziewane 

specjalną masą - głównie ze smażonych rodzynków, pokrojonych drobno jabłek i skórki pomarańczowej. 

Podaje się je na podwieczorek, czyli tea. Kiedyś miały kształt owalny – dla upamiętnienia kolebki, w 

której sypiał w stajence Jezus - i nadziewano je mięsem. )  Dzieci wieszają w Wigilię skarpety przy 

kominku na drobniejsze prezenty, większe – Św. Mikołaj ukryje pod choinką. Najważniejszym dniem 

świątecznym jest pierwszy dzień świąt – Christmas Day.  W Anglii najważniejszym posiłkiem jest obiad 

podawany wczesnym południem tego dnia , a głównym daniem – indyk.  Przed świętami sprzedaje się 

ok. 10 milionów indyków, z których każdy waży przeciętnie 5 kg. Nadziewa się go jadalnymi mielonymi 

kasztanami, pieczonymi ziemniakami, brukselką, pieczoną pietruszką i  skórką pomarańczową.  

Christmas Pudding – to  mąka, łój wołowy, migdały, trzy rodzaje rodzynków (raisin, currant i sultana), 

bułka tarta, cukier, jajka, rum, utarta marchewka, kandyzowane czereśnie i sok z cytryny; do ciasta 

wrzuca się także srebrną monetę, która przyniesie  szczęście znalazcy.  Następnie miesza się ciasto  

drewnianą łyżką, wykonując ruchy  ze wschodu na  zachód dla uczczenia Trzech Króli .  Każdy z 

członków rodziny powinien choć raz zamieszać masę, nawet niemowlęta - to zapewnia powodzenie w 

nadchodzącym roku. Gotuje się go kilka tygodni na ( z przerwami!) na parze, miesza, a po 3 miesiącach 

jest gotowy. Polewa się go sherry i śmietaną, a podpalony – podaje na stół. Crackers – po zjedzeniu 

puddingu czas na wystrzelenie crackersów czyli długich  rolek tektury zawiniętych w ozdobny papier. 



Ciągnięte za końce przez dwie osoby strzelają ukrytym w środku kapiszonem. Po rozpadnięciu się na 

dwie części wypada na stół drobny prezent - kartka z  żartem,  papierowa korona, którą obowiązkowo 

należy włożyć na głowę itp. 26 grudnia - Boxing Day.  Dawniej opróżniano tego dnia  w kościołach 

puszki, czyli boxes, do których wierni wrzucali datki, ubrania, żywność . Rozdawano je najbiedniejszym 

parafianom.  Dziś Brytyjczycy wybierają się tego dnia do teatrów, restauracji, na koncerty itp.  

 

Changing of the Guard - Od kwietnia do lipca codziennie o 11.30 odbywa się przed Pałacem 

Buckingham  uroczysta zmiana warty (w pozostałych miesiącach - co drugi dzień). Straż ubrana 

tradycyjne, szkarłatne tuniki i ogromne futrzane czapy  maszerują z St. James`s Palace do Buckingham 

Palace. Nowa warta idzie od strony Chelsea prowadzona przez orkiestrę wojskową.  

Cremony of the Keys (Ceremonia z Kluczami) - odbywa się każdej nocy od ponad 700 lat;            

rozpoczyna się o godz. 21.52, kiedy to Dowódca Straży Halabardzistów ( the Chief Yeoman Warder)  

ubrany w długi szkarłatny płaszcz, eskortowany przez 4 żołnierzy ( Beefeaters - żołnierze, którzy chronią 

klejnoty królewskie noszący szkarłatne tudorskie kostiumy) zamyka główne wejście do Tower.  Kiedy 

wraca z eskortą, przed wewnętrzną bramą stojący tam wartownik ( the sentry) zgodnie z obowiązkiem 

wojskowym wykrzykuje „Stój, kto idzie?”. Dowódca straży odpowiada „Klucze'”. Wartownik – „Czyje?” 

Dowódca: „Klucze Królowej Elżbiety”. Wtedy  orszak przechodzi dalej aż do schodów prowadzących na 

Szerokie Przejście. Tam następuje spotkanie z główną gwardią, która prezentuje broń. Dowódca Straży 

zdejmuje z głowy czapkę i wymachując nią, pozdrawia „Niech Bóg chroni królową Elżbietę”. Gwardia 

odpowiada ”Amen” dokładnie w momencie,  kiedy zegar wybija godzinę 22.00. Wtedy trąbka daje sygnał 

do odwrotu. Dowódca straży przenosi klucze do Pałacu Królowej, gdzie będą strzeżone do następnego 

dnia. Ceremonia nie jest dostępna dla turystów. Można w niej wziąć udział jedynie na specjalne 

zaproszenie i w stosownym ubiorze. 

Trooping of the Colour – ( dosł. „przyjmowanie parady wojskowej”) to uroczystość, w czasie której 

gwardziści maszerują niosąc sztandar dla Królowej, która obserwuje ich siedząc na koniu. Miejscem jest 

Whitehall za budynkiem the Horse Guards. Uroczystość odbywa się w dniu oficjalnych urodzin królowej w 

drugą sobotę czerwca. Ma wtedy również miejsce parada wojskowa setek żołnierzy w tradycyjnych 

mundurach. Nad Tamizą w Tower of London odbywa się także uroczysta salwa honorowa na cześć 

królowej.   W rzeczywistości urodziny królowej Elżbiety II przypadają na  21 kwietnia.    The State 

Opening of Parliament - W dniu otwarcia nowego parlamentu (pierwsza sesja po wyborach do Izby 

Gmin), królowa przyjeżdża  powozem pod Wieżę Wiktorii (Victoria Tower), położoną w południowej 

części Parlamentu, wstępuje po królewskich schodach (Royal Staircase) do garderoby, gdzie ubiera się w 

galowe szaty (State Robes) i z nałożoną na głowę imperialną koroną państwową (Imperial State Crown) 

przechodzi przez Galerię Królewską (Royal Gallery) w kierunku sali Izby Lordów, gdzie odbywa się 

ceremoniał i tam królowa wygłasza mowę tronową.  

Typowy Anglik jest postrzegany jako niezwykle uprzejmy, szanujący potrzeby innych oraz jako osoba 

potrafiąca niezwykle cierpliwie stać w kolejce, ale również jako  nieco nudnawy i chłodny. Anglicy to 

ludzie dobrze wychowani, dbający o  potrzebujących: chorych, biednych, bezdomnych. Stąd wiele w tym 

kraju organizacji charytatywnych. To także ludzie, dla których dom i prywatność  są  wartością 

najwyższą. Powiedzenie „ My house is my castle” ( „ Mój dom jest moja twierdzą’) odzwierciedla ich 

stosunek do pragnienia chronienia swojej prywatności. Gość nie zaproszony wcześniej to intruz, 

zaproszony – będzie przyjmowany jak król. Inne powiedzenie „ There is no place like home’ ( „Nie ma 

jak w domu”) wyraża stosunek Anglika do jego domu – najdroższego miejsca i obejścia; pięknie 

utrzymany dom, ogród, trawnik  - to powody do dumy. Anglicy uwielbiają trzymać w domu  zwierzęta   ( 

pets). Opiekując się nimi prześcigają się w trosce o nie. Interesuje ich również los dzikich zwierząt i ich 

prawa.  Z drugiej strony uwielbiają polowania na dzikie zwierzęta ( szczególnie znane są polowania na 

lisy).  Poza tym Anglicy kochają tradycję. Przejawia się to m.in.  ogromnej  ilości przeróżnych 

widowiskowych,  wydarzeń na ulicach angielskich miast – parad, pokazów, zawodów, turniejów itp. 

Anglicy lubią również sport. Jest wiele dyscyplin będących niemalże sportami narodowymi; m.in. cricket, 

snooker ( podobny do bilarda), darts ( strzałki, lotki ), polo, golf, rugby, a przede wszystkim football.  

KRÓLOWA I JEJ DZIECI.  Elżbieta II - Elizabeth Alexandra Mary urodziła się  21 kwietnia 1926 w 

Londynie - królowa Wielkiej Brytanii z dynastii Windsor, koronowana 2 czerwca 1953; córka króla 

Jerzego VI i jego żony - Elżbiety Bowes-Lyon  (Królowa Matka).  Jest królową: Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Antigui i Barbudy, Australii, Bahamów, Barbadosu, Belize, Grenady, 

Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, Papui-Nowej Gwinei, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i 

Grenadynów, Tuvalu i Wysp Salomona. W 1952 r. uzyskała tytuł Człowieka Roku wg. Magazynu Times.    

Dzieci:  Karol Filip Arthur Jerzy (ur. 14 listopada 1948), książę Walii, następca tronu – pierwsza żona ( 

ślub w 1981 r.) -  lady Diana Spencer ( zmarła w 1997 r.); dwaj synowie- William i Harry; druga żona – 

Camila Parker – Bowles ( ślub 2005);  Anna Elżbieta Alicja Ludwika (ur. 15 sierpnia 1950), Księżna 

Królewska, żona Marka Phillipsa  i Timothy'ego Laurence'a, dzieci: Peter i Zara.  Jako pierwszy członek 

brytyjskiej rodziny królewskiej wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976r. Andrzej 

Albert Chrystian Edward  (ur. 19 lutego 1960), książę Yorku; żona Sarah Ferguson ( ślub – 1986, rozwód 

– 1996), dzieci: Beatrice i Eugene. Edward Antoni Ryszard Ludwik (ur. 10 marca 1964), hrabia Wessex 

; żona Sophie Rhys-Jones ( ślub 1999 r.), dzieci: Louise Alice i James. Książę William – wnuk królowej, 
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syn księcia  Karola poślubił Catherine Middleton  29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim. 

Dzisiaj maja 3 dzieci: Charlotta, Jery, Louis. 

 

Szkocja Najbardziej autonomicznym regionem Wielkiej Brytanii jest Szkocja, gdzie w tradycyjnej postaci 

zachował się szkocki folklor. Wyrazem tego jest system klanowy, czyli przynależność do wspólnoty 

rodowej, która wyraża się np. strojem (różne rodzaje kraty na kitlach). Do szkockich tradycji należą też 

zawody dudziarzy, tzw. Highland Games  (gry zręcznościowe) oraz ceilidh (spotkania towarzyskie z 

tradycyjną ludową muzyką i tańcami). Szkocka kultura  zdecydowanie różni się od angielskiej. 

Rodowitego Szkota poznaje się po charakterystycznej spódniczce, dudach i berecie. Szczególne zaś w 

kulturze i tradycji szkockiej jest przywiązanie do rodów. Kilt  - Dudy, kilt i whisky to najbardziej znane 

produkty szkockiej kultury. Dudy pochodzą z Azji Mniejszej, mają jednak w kulturze Szkocji szczególne 

znaczenie i kojarzone są właśnie z nią. Kilt jako męska spódnica znana był już w czasach podbojów 

rzymskich na Wyspach brytyjskich. Charakterystyczny materiał, z którego wykonany jest kilt, zwany jest 

tartanem. Słowo to wywodzi się z francuskiego "tartanie" i oznacza po prostu tkaninę w kratę. Każdy z 

klanów szkockich ma swój unikatowy wzór kiltu. Whiskey  – jest kwestią sporną pomiędzy Szkotami a 

Irlandczykami – do dziś nie wyjaśnione jest bowiem, który z narodów wynalazł ten alkohol. Klany - 

Każdy klan szkocki ma swój własny tartan . Dudy, czyli narodowy instrument szkocki Pled o wzorze kiltu, 

opasujący ramiona i puszczona luźno. Pled jest starannie dobrany do wzoru kiltu. Szkoci noszą go luźno 

upięty na ramieniu. Zwisa do pół łydki. Dudy - są uważane za narodowy instrument Szkotów. Początków 

tego instrumentu należy szukać w Azji.. Powietrze do wtłacza się ustami lub za pomocą mieszka do 

worka, utrzymującego odpowiednie ciśnienie, potrzebne do wydobycia dźwięku z piszczałek. Tartan - 

wełniana tkanina w kratę o różnych kolorach i szerokości, używana głównie przez szkockich 

mieszkańców wyżyn (Highlanders). Także wzór w kratę, w jaki tkano wełniane materiały. W obecnych 

czasach każdy z klanów posiada własny, odmienny wzór, uważany za rodzaj herbu rodowego. (Przed 

XVIII wiekiem był jedynie wzorem dekoracyjnym, natomiast klany rozpoznawały się  po gatunku rośliny 

zatkniętej przy berecie. 

Walia Odrębną kulturę i tradycję zachowała również Walia (dbałość o utrzymanie języka walijskiego, 

własne pieśni, muzyka i poezja) i Irlandia (zamiłowanie do muzyki tańca, najważniejsze irlandzkie 

święto św. Patryk 17 marca). 

UNIWERSYTETY: 

Spośród wszystkich uniwersytetów Wielkiej Brytanii na czołówkę wśród notowań wysuwa się kilka, 

mianowicie: Oxford, Cambridge, University College London, Imperial College London a także King’s 

College. Postarajmy przyjrzeć się każdemu z nich.  

Pierwszy uniwersytet – Oxford. W Polsce zwany potocznie uniwersytetem oksfordzkim, jest obok 

Uniwersytetu Cambridge jednym z najbardziej renomowanych i najstarszych uniwersytetów w Anglii. 

Stale zajmuje jedno z pierwszych dziesięciu miejsc najpopularniejszych uczelni na świecie. Dokładna 

data jego powstania nie jest znana, uważa się go za jeden z najstarszych uniwersytetów 

średniowiecznych. Uniwersytet ten składa się z 39 niezależnych od siebie kolegiów (college) oraz 7 

jednostek, które istnieją na niepełnych prawach kolegiów ( Permanent Private Halls ) i skupiają wokół 

siebie profesorów czy studentów, pozwalając im na dalszą drogę rozwoju w trybie tutorialnym. Przy tym 

pełnią też rolę akademików. 

University of Cambridge  University of Cambridge to drugi po Oxfordzie najstarszy uniwersytet w Anglii. 

Obie wspomniane wcześniej uczelnie noszą wspólne określenie Oxbridge. Również i ta uczelnia składa się 

z kilku innych, niezależnych kolegiów. 

University College London University College London – była pierwszą w Anglii uczelnią o charakterze 

świeckim, o przyjęciu na studia nie decydowały tu status społeczny, kolor skóry czy wyznanie. Aktualnie 

na uniwersytecie studiuje i pracuje około 22 tysięcy osób. Sam uniwersytet zaś należy do elitarnego 

grona uniwersytetów Russel Group – czyli sieci składającej się z 20 brytyjskich uczelni wyższych, które 

swą działalność skupiają wokół badań naukowych. Często też porównywana jest lub oceniana jako 

amerykański odpowiednik Ligi Bluszczowej. 

 

Na przełomie wieku XIV i XV Polacy w Anglii pojawiali się raczej sporadycznie.  Głównie byli to kupcy i 

w mniejszym stopniu wysłannicy królewscy. Kontakty polsko – angielskie dotyczące kultury 

zapoczątkowane zostały dopiero w wieku XVI. Z upływem czasu w Anglii pojawiały się nowe i 

odgrywające znaczna rolę w historii tego kraju osobistości pochodzenia polskiego. W tym samym okresie 

wielu młodych Polaków studiowało na uniwersytetach angielskich. W drugiej połowie XVII wieku w 

Londynie osiedliła się grupa braci polskich – arian, radykalnego ruchu społeczno – religijnego, który był 

zwolennikiem antytrynitaryzmu.  Po raz pierwszy polscy uchodźcy polityczni pojawili się w tym kraju 

zaraz po upadku powstania kościuszkowskiego w roku 1794. Kolejne fale emigracji nastąpiły w i po 

okresie powstania listopadowego w latach 1830 – 1831. Wtedy to właśnie pojawiły się pierwsze 

organizacje takie jak Towarzystwo Demokratycznej Polski czy Lud Polski. Kolejne płaty emigrantów 

polskich przybywały w zgodzie z okresami historycznych wydarzeń: po Wiośnie Ludów w 1848 roku czy 

powstaniu styczniowym w latach 1863 – 1864. Dopiero pod koniec XIX wieku przybyły do Anglii pierwsze 

grupy Polaków poszukujących pracy i lepszego zatrudnienia. Z końcem wieku XIX Wielką Brytanię 
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zamieszkiwało około 2 tysięcy Polaków. Z okresem wybuchu I wojny światowej ożyły nadzieje na 

odzyskanie przez Polskę niepodległości. Powstawały polskie stowarzyszenia i szkoły, a po roku 1918 

wielu Polaków wróciło do kraju.  

Okres II wojny światowej  W okresie II wojny światowej Londyn stał się stolicą polskiej emigracji 

wojennej. Tu przeniosły się władze Rzeczypospolitej Polskiej, część władzy naczelnej a także wojska. 

Powstawały partie polityczne, szkoły i placówki akademickie. Szacuje się, że po wojnie w Anglii 

przebywało około 95 tysięcy osób urodzonych w Polsce, kilkanaście miesięcy później liczba ta uległa 

podwojeniu. Od późnych lat 60 – tych życie Polaków skupia się wokół Polskiego Ośrodka Społeczno – 

Kulturalnego. 

Teraźniejszość Obecnie szacuje się, że  na terytorium Wielkiej Brytanii mieszka około 150 tysięcy osób 

pochodzenia polskiego. Największym ich skupiskiem jest Londyn (40 tysięcy osób), następnie 

Manchester (około 6 tysięcy), Birmingham, Bradford, Edynburg oraz Glasgow. Społeczność polska w tym 

kraju ulega zmianie. Pokolenia powojenne kurczą się, zanikają organizacje kombatanckie, w roku 1991 

rozwiązały się władze RP na uchodźstwie, a kolejne z pokoleń po prostu się asymilują. Obecnie nie brak 

polskich akcentów. Istnieje jedyna jak na razie polska stacja radiowa mniejszości polskiej nadająca w 

systemie naziemnym – PRL24. W roku 2005 powstało Stowarzyszenie Polaków w Wielkiej Brytanii – 

Poland Street. Ciekawym miejscem jest też restauracja Ognisko Polskie, w której znajdują się portrety 

wybitnych Polaków autorstwa Barbary Kaczmarowskiej – Hamilton. 

W Wielkiej Brytanii święta państwowe nazwane są bank holidays, to dni wolne od pracy i obowiązują 

w całym Zjednoczonym Królestwie. Lista tych świąt jest następująca: 1 stycznia Nowy Rok; Wielki Piątek 

(Good Friday); Wielkanoc i Wielkanocny Poniedziałek (jest czasem radości i świętowania, bowiem 

oznacza koniec postu i zimy); May Day, czyli pierwszy poniedziałek maja, to dzień marszów i parad osób 

związanych z Partią Pracy; Spring Bank Holiday (Święto Wiosny) – ostatni poniedziałek maja; ostatni 

poniedziałek sierpnia nazywany Late Summer Holiday lub August Bank Holiday, to jedno z najstarszych 

niereligijnych świąt angielskich; Boże Narodzenie (25 grudnia); oraz Boxing Day (dzień pudełek bądź 

skarbonek, w którym rozdaje się prezenty) – 26 grudnia.  

Halloween 31 października w wielu krajach kultury chrześcijańskiej, a najhuczniej w Anglii, obchodzone 

jest Święto Halloween, związane z maskaradą i odnoszące się do święta zmarłych. Święto wywodzi się z 

celtyckiego obrządku Samhain, a jego symbolami są: dynie, czarownice, czarne koty i nietoperze. 

Boże Narodzenie Boże Narodzenie dla Anglików to czas spędzany z rodziną. Posiłki spożywa się w 

koronach wykonanych z papieru; tradycyjnym daniem jest indyk nadziewany różnymi warzywami, a na 

deser podawany jest słynny pudding, który koniecznie musi się składać z trzynastu składników, co ma 

symbolizować Chrystusa i dwunastu apostołów. W krajach anglosaskich Wigilia nie jest obchodzona. Cały 

okres bożonarodzeniowy jest pełen jarmarków (największy odbywa się w Manchesterze), muzyki, 

świątecznych dekoracji, specjalnych atrakcji dla najmłodszych oraz teatralnych przedstawień. Zgodnie z 

tradycją podczas tych świąt do narodu przemawia Królowa Elżbieta II. Ciekawostką jest, że popularne w 

Boże Narodzenie całowanie się pod jemiołą pochodzi właśnie z Wielkiej Brytanii. 

Dzień Pamięci Następnym ważnym świętem brytyjskim jest Remembrance Day, czyli Dzień Pamięci 

(dawniej świętowane 11 listopada, a obecnie w druga niedzielę tego miesiąca) obchodzone ku czci 

żołnierzy poległych w wojnach. Tego dnia oddaje się cześć zabitym dwuminutową ciszą. Inna nazwa 

Rembrance Day to Poppy Day, czyli Dzień Maka, co wiąże się z noszeniem w ten dzień sztucznych 

maków przypiętych do ubrania na znak pamięci. Sprzedażą maków zajmuje się Brytyjska Legia 

Królewska, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na rzecz weteranów. 

Tłusty Czwartek Z końcem karnawału na wyspach obchodzi się Shrove Tuesday, inaczej Tłusty 

Czwartek, dzień ściśle związany z krajami anglojęzycznymi, a poprzedzający Wielki Post. 

Dzień Świętego Jerzego Na 23 kwietnia przypada Dzień Świętego Jerzego, który jest patronem Anglii. 

Tego dnia organizowane są liczne parady, a tradycją jest noszenie czerwonej róży oraz wywieszanie flagi 

z krzyżem patrona. Parę tygodni później - 8-go czerwca mają miejsce oficjalne obchody urodzin 

królowej. 

The Beatles to jedna z najbardziej znanych grup muzycznych w historii muzyki rozrywkowej. Czterech 

sympatycznych chłopców w miejscowości Liverpool podbiło serca ludzi na całym świecie, a chociaż zespół 

nie istnieje od wielu lat muzyka nadal jest grana i słuchana, znajdując wielu naśladowców.  

Powstanie zespołu. Początek istnienia grupy wiąże się z rokiem 1955 kiedy to z inicjatywy Johna 

Lennona powstał zespól o nazwie The Quarrymen, od szkoły, do której uczęszczał Lennon. Stały skład 

właściwie nigdy się nie ustalił z powodu samego założyciela, który nie mógł dogadać się z członkami. 

Grupa grywała niewielkie koncerty, ale przełomem było przyprowadzenie na jeden z nich Paula 

McCartney’a. John miał wówczas 16 lat a Paul 14. Po krótkiej prezentacji swoich umiejętności McCartney 

został przyjęty do zespołu. Chociaż piosenki pisali na zmianę umówili się, ze zawsze będą pod nimi 

figurować oba nazwiska. Od tego czasu duet Lennon – McCartney stał się najsłynniejszym  duetem 

świata. Kolejnym nabytkiem „na dłużej” był George Harrison, który dzięki ambicjom i uporowi został 

drugim gitarzystą. Ostatnim członkiem został perkusista Pete Best, który jako jedyny z tego składu nie 

przetrwał do końca istnienia grupy. Okresowo w zespole grał także Stuart Sutcliffe, który jednak z uwagi 

na niewielkie umiejętności muzyczne był bardziej figurantem niż muzykiem. W tym czasie kilkakrotnie 

zmieniała się nazwa zespołu - z The Quarrymen na Johnny and the Moondogs, potem na Long John and 



the Silver Beatles, The Silver Beatles, a ostateczną nazwą stało się The Beatles, co po naszemu oznacza 

Żuki, tyle, że pisane z błędem. 

Zespół był wręcz zjawiskiem, które zmieniło życie muzyczne świata. Przykładowo ich występ w 

programie "Ed Sullivan Show" w USA oglądało ponad 70 milionów osób. W dniu nadania programu w 

kraju zaobserwowano niebywały spadek przestępczości. Kolejne 4 lata to pasmo sukcesów i płyt, aż do 

1968 roku, kiedy to z zespole zaczęło się coś psuć. Kontakty znacznie się rozluźniły. Jedyną osobą, 

której zależało jeszcze na utrzymaniu współpracy był Paul, niestety był to już koniec Beatlesów. W sumie 

Beatlesi nagrali 12 albumów studyjnych, z których aż trzy doczekały się diamentowej płyty. 

Klimat angielskich pubów Słowo „pub” pochodzi od angielskiego określenia „public”, czyli „publiczny” i 

ogólnie określa miejsce, w którym zbierają się ludzie w celu zjedzenia, napicia się czy porozmawiania. W 

rzeczywistości takie określenie mogłoby obejmować również tysiące innych miejsc, restauracji, kawiarni, 

dyskotek czy klubów.  Przez pub wiec rozumie się specjalny lokal, z reguły serwujący piwo i drinki, 

kameralny i z określoną atmosferą. W pubach nie podaje się wykwintnych potraw, a jedynie przekąski do 

piwa, orzeszki, paluszki i inne tego typu dodatki. Puby istnieją na całym świecie i łatwo je rozpoznać, 

gdyż posiadają specyficzny wystrój oraz klimat, ale najbardziej charakterystyczne i niepowtarzalne w 

swoim uroku są puby irlandzkie i angielskie. Ich szczególną cecha jest to, ze są ściśle powiązane z 

określoną grupa społeczną, a klimat i wystrój wnętrza nawiązuje do teraźniejszości i historii grupy. 

Często w pubie gromadzi się różne pamiątki, zdjęcia wieszane na ścianach, przedmioty, dokumenty 

archiwalne upamiętniające ważne historyczne czy towarzyskie wydarzenia. Puby angielskie są niemalże 

muzeami, świadkami czasu mającymi w sobie duszę dawnych dni i przebywających w nich ludzi. 

PRASA 

W Wielkiej Brytanii wydaje się ok. 1300 dzienników i tygodników informacyjno-publicyst., w 2001 łączny 

tygodniowy nakład prasy ogólnoinformacyjnej wynosił 159 mln egzemplarzy. Żaden z liczących się 

dzienników nie jest własnością jakiejkolwiek partii politycznej; wydawaniem prasy zajmują się niezależne 

trusty, kompanie i grupy prasowe; Najważniejsze gazety to „Daily Mail”, „Evening Standard,  „Daily 

Mirror”  „The People” „The Independent”. Jednym z najstarszych bryt. dzienników jest „The Times”, zał. 

1785 p.n. „Daily Universal Register” (pod obecną nazwą od 1788). Wśród dzienników najwyższe nakłady 

osiągają: „The Sun”, , 46) i od 1971 „Daily Sketch”, wyd. od 1909, oraz „Daily Mirror”,. Ponadto 

w wysokich nakładach ukazują się „Daily Telegraph”, „The Express”. Wśród dzienników prowincjonalnych 

do tytułów o największych nakładach należy wyd. w Glasgow „Daily Record”. Czasopisma to m.in. 

prestiżowe tygodniki: „The Economist”, „The Spectator”, „New Statesman”. W Wielkiej Brytanii ukazują 

się magazyny: „Reader’s Digest”, „OK!”, „Tatler”. Czasopismami dla kobiet są: „Woman”, „Woman’s 

Own”, „Woman’s Weekly”, „Cosmopolitan”.  

Agencje prasowe: Press Association Ltd, zał. 1868 w Londynie, agencja krajowa; spółka akcyjna, której 

właścicielem są wydawnictwa prasowe spoza Londynu, nadaje serwis dla Wielkiej Brytanii i Irlandii; 

Reuters Holding PLC, zał. 1851 jako biuro informacji gosp., od 1858 agencja informacyjna, obecnie 

międzynar. o zasięgu światowym. Ponadto działają filie innych agencji, m.in.: amer. agencji prasowej 

Associated Press Ltd oraz kanad. United Press International (UPI), także agencje specjalistyczne.  

Radio i telewizja. Struktura radia i telewizji w Wielkiej Brytanii datuje się od 1927, kiedy na mocy 

dekretu król. powołano niezależne programowo i organizacyjnie przedsiębiorstwo publ. British 

Broadcasting Corporation (BBC). BBC utrzymuje się wyłącznie ze składek abonamentowych. Dyrektora 

generalnego stacji powołuje premier. BBC Radio emituje program w ramach 6 zróżnicowanych 

tematycznie kanałów. Ponadto działa BBC World Service, która nadaje programy na Daleki i Bliski 

Wschód, do Indii, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy. Od pocz. lat 70. konkurencję dla 

BBC stanowią rozgłośnie komercyjne (pierwsze, zał. 1973, to London Broadcasting Company oraz Capital 

Radio), w poł. lat 90. w Londynie działo 17 rozgłośni lokalnych. BBC Television nadaje 2 programy 

ogólnokrajowe: BBC-1, obejmujący zasięgiem 99% populacji, od 1969 nadający także w kolorze (system 

I/PAL), oraz BBC-2, nadający od 1964, a od 1967 także w kolorze. Nadzór nad stacjami telewizyjnymi, 

działającymi poza systemem BBC, sprawuje Independent Television Commision (ITC), zał. 1954 (jako 

Independent Broadcasting Authorithy). Największe stacje niezależne: kompania Channel 3 (dawniej 

Independent Television), Channel 4, Channel 5. Uzupełniem systemu telewizji w Wielkiej Brytanii są 

m.in.: Sky One, Sky News, Sky Movies, Sky Sports oraz UK Living, Family Channel, MTV, Discovery. 

Program telewizyjny można odbierać za pośrednictwem płatnych telewizji kablowych (Pay-TV). W 1991, 

zgodnie z ustawą Broadcasting Act z 1990, powołano organ doradczy Broadcasting Standards Council, 

którego zadaniem jest utrzymanie standardów dobrego smaku i dobrych obyczajów podczas 

prezentowania w programach radiowych i telew. problemów przemocy, gwałtu i seksu.  

Wielka Brytania. Historia. Początki osadnictwa na Wyspach Brytyjskich datowane są na 10 000 p.ne. 

Po wysoce rozwiniętej kulturze neolitycznej pozostały liczne budowle megalityczne (Stonhenge). W 1. 

poł. I tysiąclecia p.n.e. do Brytanii dotarli pierwsi Celtowie — proces ten zakończył się w 54 r.  p.n.e. 

kiedy to także na wyspę dotarły legiony Juliusza Cezara. Systematycznego podboju Brytanii dokonał 

cesarz Klaudiusz i jego następcy (od 43 r. n.e.). Panowanie rzymskie trwało do ok. 410, nie obejmując 

tylko Szkocji, od której odgrodzono się Wałem Hadriana. W V–VI w. nastąpił podbój obecnych ziem 

angielskich przez germańskich Anglów, Sasów i Jutów. Nowi panowie utworzyli siedem królestw tzw. 

heptarchia, w której skład wchodziły: Wschodnia Anglia, Essex, Kent, Mercja, Nortumbria, Sussex i 
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Wessex. Uległy one chrystianizacji poczynając od 597. Od końca VIII w. Brytania stała się celem 

najazdów Wikingów, których ekspansję powstrzymali dopiero w X w. jednoczący Anglię królowie 

Wessexu. W 1. poł. następnego stulecia większa część Anglii znalazła się w obrębie monarchii Kanuta 

Wielkiego, króla Danii i Norwegii.  

Bitwa pod Hastings.  

    W 1066 nastąpił podbój Anglii przez Normanów pod wodzą księcia Wilhelma I Zdobywcy, który 

zapoczątkował trwającą do dziś ciągłość dynastyczną i instytucjonalną monarchii angielskiej. Wstąpienie 

na tron Henryka II Plantageneta, prawnuka po kądzieli Wilhelma I, na trzy wieki połączyło historię 

państw po obu brzegach Kanału La Manche (1154). Do posiadanych przez Normanów Anglii i Normandii 

dodał własną Andegawenię i ogromny posag żony, Eleonory Akwitańskiej, dziedziczki 1/3 Francji (Poitou, 

Gaskonia). Kontynentalne włości Plantagenetów, wielokrotnie przewyższające domenę królów 

francuskich stanowiły zagrożenie dla pozycji Kapetyngów. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tej 

dynastii, Filip II August, zręcznie wykorzystał konflikty dynastyczne Plantagenetów, a zwłaszcza 

nieudolność Jana Bez Ziemi i ograniczył jego posiadłości do okolic Bordeaux (Gujenna). Kiedy sto lat 

później wygasła główna gałąź Kapetyngów, król Anglii Edward III, jako wnuk Filipa IV Pięknego, zgłosił 

swoje pretensje do tronu Francji. Zapoczątkowało to długotrwałą serię konfliktów zwanych wojną 

stuletnią (1337–1453), zakończonych klęską Anglii i utratą wszystkich dóbr we Francji (z wyjątkiem 

Calais do 1558). Od XI w. trwał systematyczny podbój Walii, zakończony przez Edwarda I (1284), a od 

XII w. także Irlandii. Próba przyłączenia Szkocji na przełomie XIII i XIV w. zakończyła się nie 

powodzeniem, a na tronie w Edynburgu zasiadła dynastia Stuartów. Klęski militarne i upadek autorytetu 

monarchii w XIII w. ułatwiły przemiany ustrojowe — wydanie Wielkiej Karty Swobód (1215) i powstanie 

parlamentu (1265), które dały początek brytyjskiemu systemowi przedstawicielskiemu.  

   Po krwawej, wyniszczającej wojnie domowej pomiędzy gałęziami Plantagenetów — Yorkami i 

Lancasterami zwanej „Wojną dwóch róż”, 1485 na tron wstąpiła dynastia Tudorów. Drugi z jej 

przedstawicieli, Henryk VIII ogłosił się głową Kościoła, zwanego odtąd anglikańskim i zerwał z Rzymem 

(1532–34). Mimo kilkukrotnych prób restauracji katolicyzmu  czynionych przez Marię I Tudor i Jakuba II 

i pogłębienia nurtu protestanckiego, anglikanizm pozostał dominującym wyznaniem do XXI w. Na 

panowanie ostatniej z Tudorów, Elżbiety I, przypadł złoty okres w kulturze angielskiej. Elżbietańska 

Anglia stała się także potęgą polityczną, skutecznie przeciwstawiając się ekspansji hiszpańskich 

Habsburgów, zarówno w Europie, jak i na morzu (zwycięstwo nad Wielką Armadą). Monarchini 

zainicjowała politykę kolonialną Anglii (Ameryka Północna).  

W 1603 tron objęła dynastia Stuartów, co zapoczątkowało unię personalną Anglii ze Szkocją. 

Absolutystyczne dążenia Jakuba I i Karola I doprowadziły do oporu mieszczaństwa i części nowej 

szlachty (gentry). Wygrana przez siły parlamentu wojna domowa (1642–48), zakończyła się ścięciem 

króla Karola I i proklamowaniem republiki (1649–60), którą rządził autorytarnie jako lord protektor 

(1653–58) O. Cromwell. Po restauracji Stuartów parlament przyjął jeden z fundamentów brytyjskiego 

prawa Habeas Corpus Act, gwarantujący poddanym nietykalność osobistą. W wyniku tzw. wspaniałej 

rewolucji 1688–89 i obaleniu Jakuba II Anglia stała się monarchia parlamentarną. Za panowania 

ostatniej ze Stuartów, królowej Anny w 1707 nastąpiło zjednoczenie Anglii i Szkocji w Królestwo Wielkiej 

Brytanii. W 1714 tron przejęła niemiecka dynastia hanowerska. W połowie XVIII w. ukształtował się 

system rządów gabinetowych (stronnictwa wigów i torysów). Po zniszczeniu konkurencyjnego 

francuskiego imperium kolonialnego w Ameryce Północnej i Indiach (1763), próba wzmożenia 

eksploatacji kolonii amerykańskich doprowadziła do wybuchu w nich wojny o niepodległość (1775–83) i 

powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wielka Brytania 1793–1815 była główną siłą wszystkich 

sześciu koalicji walczących z rewolucyjną i napoleońską Francją. 

Zapoczątkowana ok. 1770 rewolucja przemysłowa uczyniła z Wielkiej Brytanii 1. gospodarczą potęga 

świata, dopiero w latach 70. XIX w. prześcigniętą przez amerykańską. Przemiany ekonomiczne wywołały 

także silne konflikty społeczne (ruch czartystów). Trwająca nieprzerwanie od końca XVI w. ekspansja 

kolonialna na wszystkich kontynentach znalazła swoją kulminację w XIX w., kiedy to wokół 

Zjednoczonego Królestwa powstało największe imperium światowe, obejmujące czwartą część 

zamieszkałych lądów (Indie — od 1876 cesarstwo, Kanada, Antyle, Australia, Nowa Zelandia, 1/3 Afryki, 

głównie Wschodniej i Południowej, Malaje, Hongkong). Symbolem tej epoki stała się panująca 1837–

1901 królowa Wiktoria. Poważnym zagrożeniem dla jedności Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej (powstałego formalnie 1800) były emancypacyjne dążenia katolickich Irlandczyków, 

żądających autonomii (home rule). Kwestia irlandzka przerodziła się w konflikt zbrojny (powstanie 

wielkanocne w Dublinie 1916) i doprowadziła do oderwania się większości Irlandii.  

Tradycyjny, większościowy system jednomandatowych okręgów wyborczych powodował istnienie dwóch 

rywalizujących sił politycznych — Partii Konserwatywnej i Partią Liberalnej, którą od lat 20. XX w. 

zastąpiła socjaldemokratyczna Partią Pracy. Począwszy od Edwarda VII (1901–10), na tronie brytyjskim 

zasiada dynastia Koburgów, która 1917, zacierając niemieckie pochodzenie zmieniła nazwisko na 

Windsor. Od 2. poł. XIX w. postępował proces usamodzielniania się kolonii zamieszkałych przez 

europejskich osadników — Kanada (1867), Australia (1901), Nowa Zelandia (1907), Południowa Afryka 

(1910), które uzyskiwały ograniczoną suwerenność państwową w ramach imperium jako tzw. dominia, z 

monarchą brytyjskim jako władcą. 
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Wielka Brytania wzięła udział w I wojnie światowej jako członek zwycięskiej ententy, okupiwszy to 

stratą, głównie na froncie francuskim, miliona zabitych żołnierzy. Na mocy traktatu wersalskiego 

rozszerzyła swoje posiadłości kolonialne o poniemieckie i potureckie mandaty w Afryce (m.in. Tanganika 

i Afryka Południowo-Zachodnia), na Bliskim Wschodzie (Irak, Transjordania, Palestyna) i w Oceanii. W 

1931 imperium brytyjskie zostało przekształcone w Brytyjską Wspólnotę Narodów (ob. Wspólnota 

Narodów). Od lat 20. narastały ruchy niepodległościowe w koloniach, zwłaszcza w Indiach (działalność 

M. Gandhiego). W okresie międzywojennym rządy w Wielkiej Brytanii sprawowały głównie gabinety 

koalicyjne (oparte przede wszystkim na konserwatystach).  

Po okresie polityki ustępstw – appeasement - wobec III Rzeszy premiera N. Chamberlain`a w 

Monachium — 1938, rząd brytyjski zdecydował się udzielić gwarancji bezpieczeństwa Polsce wiosną 

1939, a 3 IX 1939 wypowiedział wojnę Niemcom, nie przystępując jednakże do działań zbrojnych. Po 

klęsce Francji wiosną 1940 Wielka Brytania pozostała najważniejszym, do czasu przystąpienia 1941 USA 

i ZSRR, członkiem koalicji antyhitlerowskiej (rząd W. Churchilla), dźwigając cały ciężar wojny (bitwa o 

Anglię, walki w Afryce i na Dalekim Wschodzie). Mimo uczestnictwa we wszystkich konferencjach koalicji 

(Teheran, Jałta, Poczdam) pozycja Wielkiej Brytanii w wyniku II wojny światowej bardzo osłabła. 

Podczas swoich rządów Partii Pracy przeprowadziła 1945–51 liczne reformy gospodarcze i socjalne 

(nacjonalizacje). Procesy te zahamowały ponowne rządy konserwatystów (1951–64 i 1970–74).  

W 1949 Zjednoczone Królestwo zostało członkiem NATO, 1960–72 — EFTA, od 1973 EWG – Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej, która przekształciła się w 1993 UE – Unię Europejską. Przyznanie 

niepodległości Indiom i Pakistanowi 1947 zapoczątkowało rozpad imperium kolonialnego (głównie 1956–

66). 1969 wybuchł długotrwały i krwawy konflikt w Irlandii Północnej między protestancką większością i 

katolikami, zażegnany dopiero 1998 po podpisaniu porozumienia wielkanocnego. W latach 70. silny 

kryzys gospodarczy i społeczny wyniósł do władzy najpierw Partię Pracy, a następnie konserwatystów 

(1979–97 rządy M. Thatcher – „ Żelaznej Damy” i J. Majora), których radykalne liberalne reformy 

gospodarcze przyniosły poprawę sytuacji ekonomicznej. W 1997 do władzy powróciła Partia Pracy 

(premier A. Blair). W 1999 weszły w życie postanowienia prawne o dewolucji czyli nadaniu samorządu 

Szkocji i Walii, w których powstały krajowe parlamenty i rządy. Od lat 80. coraz większe wpływy 

uzyskują jako trzecia siła polityczna centrowi Liberalni Demokraci. Kontynuując tzw. specjalne stosunki 

ze Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytania od 2001 uczestniczy w koalicji antyterrorystycznej 

(Afganistan, Irak). Od 1952 ( koronacja – 1953) panuje królowa Elżbieta II. 

 

PREMIERZY WIELKIEJ BRYTANII: 

MARGARET THATCHER – brytyjska polityk, przyszła na świat 13 października 1925 r. w Grantham w 

hrabstwie Lincoln. Ojciec Margaret był radnym, a także pastorem kościoła metodystów. W 1944 r. 

Margaret rozpoczęła studia chemiczne na Uniwersytecie Oksfordzkim. Po studiach pracowała w dużym 

przedsiębiorstwie jako chemik doświadczalny. Na początku lat 50. zadebiutowała jako polityk. Po 

zwycięstwie partii konserwatywnej w 1970 r. Margaret Thatcher została ministrem edukacji. Cztery lata 

później objęła stanowisko ministra środowiska w gabinecie cieni. W 1979 r. została pierwszą w historii 

Wielkiej Brytanii kobietą premierem. Urząd sprawowała do 1990 r. Pokonała głęboki kryzys 

ekonomiczny, ograniczyła wpływy związków zawodowych. Jej metody zostały określone 

„thatcheryzmem”, a ona sama nazwana „Żelazną Damą”. Margaret Thatcher sprzeciwiała się ideom 

integracji europejskiej oraz podtrzymywała autonomiczność Wielkiej Brytanii. To spowodowało protesty 

opozycji i zmusiło ją do rezygnacji z fotela premiera. Thatcher w 1992 r. otrzymała tytuł szlachecki, co 

zapewniło jej prawo głosu w Izbie Lordów. Zmarła 8 kwietnia 2013 w Londynie na skutek udaru mózgu. 

 Churchill Sir Winston Leonard Spencer (ur. 30 listopada 1874 w Blenheim Palace], zm. 24 stycznia 

1965 w Londynie) – brytyjski polityk, mówca, strateg, pisarz i historyk, dwukrotny premier 

Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla, honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych. 

W 2002 w plebiscycie organizowanym przez BBC został uznany najwybitniejszym Brytyjczykiem wszech 

czasów . Po zakończeniu służby wojskowej w brytyjskiej armii kolonialnej, deputowany w brytyjskiej 

Izbie Gmin. Zajmował stanowiska ministerialne w rządach kierowanych tak przez konserwatystów, jak i 

liberałów. W latach 1908–1929 kolejno pełnił funkcje ministra handlu, spraw wewnętrznych, I Lorda 

Admiralicji, ministra wojny i ministra skarbu. Popierał interwencję w Rosji przeciwko bolszewikom. 

Przeciwnik ugodowej polityki A.N. Chamberlaina wobec A. Hitlera. 

Od 1940 do zakończenia II wojny światowej premier Wielkiej Brytanii. Zdecydowany przeciwnik Hitlera i 

zwolennik prowadzenia wojny aż do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. W sierpniu 1941 wspólnie z 

prezydentem Stanów Zjednoczonych, F.D. Rooseveltem podpisał Kartę Atlantycką, która miała 

regulować stosunki międzynarodowe w powojennym świecie. Zakładała m.in. utrzymanie 

przedwojennego układu granic, równouprawnienie wszystkich państw, swobodny wybór formy rządów. 

Był współautorem porządku jałtańskiego. W sprawach Polski W. Churchill poszedł na kompromis ze J.W. 

Stalinem i wyraził zgodę na utworzenie wschodnich granic Polski w oparciu o tzw. linię Curzona. 

 W marcu 1946, w swoim przemówieniu w Fulton, uznał zależność państw Europy Wschodniej od ZSRR, 

a użyty przez niego wówczas zwrot "żelazna kurtyna" został na długo synonimem zimnej wojny, podziału 

Europy i świata. Opowiadał się za polityką angażowania się Wielkiej Brytanii w proces zjednoczenia 

świata zachodniego i za ścisłą współpracą ze Stanami Zjednoczonymi.  
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Theresa Mary May z domu Brasier -  ur. 1 października 1956 w Eastbourne – brytyjska polityk,l ider 

Partii Konserwatywnej. Po referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i 

rezygnacji Davida Camerona, wystartowała w wyborach na lidera Partii Konserwatywnej. 11 lipca 2016, 

po wyeliminowaniu i wycofaniu się pozostałych kandydatów, została ogłoszona liderem Partii 

Konserwatywnej. 13 lipca 2016, po złożeniu dymisji przez Davida Camerona i wręczeniu misji tworzenia 

nowego rządu przez królową Elżbietę II, stała się drugą kobietą premierem po Margaret Thatcher, która 

piastowała urząd w latach 1979-1990.  Od 13 lipca 2016 do chwili obecnej premier Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Brexit (ang. Brexit, od British ‘brytyjski’ i exit ‘wyjście’)– potoczna nazwa procesu opuszczania 

przez Wielką Brytanięstruktur Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przez referendum w czerwcu 2016 

roku.  W referendum, które nie miało formy wiążącej dla brytyjskiego rządu, głosowało 72,2% 

uprawnionych, spośród których 51,89% opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką 

Brytanię. 24 stycznia 2017 Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa wydał wyrok stwierdzający, że 

proces wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może być rozpoczęty po uprzedniej 

zgodzie parlamentu brytyjskiego.  

LITERATURA:                                                                                                                                                          

William Shakespeare, Szekspir (ur. kwiecień 1564 r., w. Stratford-upon-Avon, zm. 23 kwietnia 1616 

w Stratford-upon-Avon), angielski poeta, dramaturg, aktor. Powszechnie uważany za jednego z 

najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru[. Napisał około 40 sztuk, 154 

sonety, a także wiele utworów innych gatunków. Mimo tego, że cieszył się popularnością już za życia, 

jego sława rosła głównie po jego śmierci, dopiero wtedy został zauważony przez prominentne 

osobistości. Uważa się go za wieszcza narodowego Anglii. Dzieła Shakespeare’a: Ryszard II, Komedia 

omyłek,Poskromienie złośnicy, Dwaj panowie z Werony, Wieczór Trzech Króli , Burza, Romeo i Julia, 

Hamlet, Otello, Król Lear, Makbet, Sonety, Wesołe kumoszki z Windsoru, Król Lear, Kupiec wenecki , Sen 

nocy letniej. 

Christopher Marlowe (ur. 6 II 1564 w Canterbury, zm. 30 V 1593 w Deptford pod Londynem) - 

angielski dramaturg i poeta okresu elżbietańskiego. Nazywany "ojcem angielskiej tragedii", między 

innymi z powodu wprowadzeniu wiersza białego do elżbietańskiego dramatu. Marlowe był również 

tłumaczem. Znane są jego tłumaczenia poezji Owidiusza i Lukana. 

Karol Dickens, Charles John Huffam Dickens, pseudonim Boz (ur. 7 lutego 1812 w Landport koło 

Portsmouth, zm. 9 czerwca 1870  w Gadshill koło Rochester w hrabstwie Kent) – XIX-wieczny 

powieściopisarz angielski. Uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela powieści społeczno-

obyczajowej w Anglii w drugiej połowie XIX wieku.Do najpopularniejszych utworów Dickensa należą : 

Oliver Twist, David Copperfield,” Nicholas Nickleby”,   Wielkie nadzieje (Great Expectations,), Ciężkie 

czasy (Hard Times), Opowieść wigilijna (A Christmas Carol). 

George Gordon Noel Byron, Lord Byron (ur. 22 stycznia 1788 w Londynie, zm. 19 kwietnia 1824 w 

Missolongi, Grecja) – autor„ Giaura”-  poeta angielski, jeden z czołowych twórców europejskiego 

romantyzmu. 

Joseph Conrad, (w rzeczywistości przez całe życie Teodor Józef Konrad Korzeniowski i takie 

nazwisko jest na jego grobie) (herbu Nałęcz), (ur. 3 grudnia 1857, Berdyczów (Ukraina) - zm. 3 sierpnia 

1924, Canterbury) - brytyjski pisarz polskiego pochodzenia tworzący w języku angielskim. Najbardziej 

znane dzieło to wydana w 1900 powieść „Lord Jim „(wyd. pol. 1904). Napisał także „ Jądro ciemności”. 

Pływał jako marynarz na wielu statkach, zwiedził porty na Dalekim Wschodzie, w Australii i Oceanii, 

Ameryce Środkowej; był też kapitanem statku parowego kursującego po Kongo (podróż 1890). W 1894 

roku zrezygnował ze służby w marynarce i osiadł na stałe pod Londynem. Wszystkie jego książki są 

oparte na wątkach autobiograficznych, na tym, co Conrad przeżył, usłyszał lub zobaczył podczas swych 

podróży. Pod koniec życia nosił się z zamiarem powrotu do Polski, ale zbyt wiele spraw trzymało go w 

Anglii. Wypowiadał się o sprawach polski  w publicystyce. W 2007 roku Narodowy Bank Polski wyemituje 

komplet monet z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza. 

John Ronald Reuel Tolkien, powszechnie znany w skrótowej pisowni imion jako J. R. R. Tolkien 

(1892 - 1973) – angielski filolog, filozof katolicki i jeden z prekursorów gatunku fantasy. Mitotwórca. 

Twórca najbardziej znanego w fantastyce literackiego świata - Śródziemia (Middle-earth).Autor trzech 

opowieści rozgrywających się w tym mitycznym świecie - eposu „Władca Pierścieni”, mitologii Silmarillion 

i baśni Hobbit oraz kilku krótkich form, opowiadań baśniowych nie związanych, lub luźno związanych z 

wielką mitologią tzw. Legendarium Śródziemia (zawartej w 12-tomowej History of the Middle-earth, 

opracowanej i wydanej przez Christophera Tolkiena). 

Joanne Kathleen Rowling (ur. 31 lipca 1965) jest angielską pisarką, znaną z autorstwa serii przygód 

młodego czarodzieja, Harry’ego Pottera. Oprócz książek o Harrym Potterze wydała także dwie książki 

rodem z czarodziejskiego świata: Quidditch przez wieki oraz Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Cały 

zysk z ich sprzedaży przekazała na cele charytatywne. 

Norman Davies (ur. 8 czerwca 1939 w Bolton) - historyk Europy związany z Polską, z pochodzenia 

Walijczyk. Dzięki książce „Boże igrzysko” (ang. God's Playground) historia Polski stała się bardziej 

dostępna czytelnikom na Zachodzie. Davies pisał o dziejach Polski często, rzetelnie i z dużą życzliwością. 

Z Krakowa, z którym Davies czuje więź osobistą, pochodzi jego żona Maria.  
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Agatha Christie, właściwie Agatha Mary Clarissa Miller Christie, córka Clary i Fredericka Miller, (1890 - 

1976 ), angielska autorka powieści kryminalnych. Agatha Christie jest najbardziej znaną na świecie 

pisarką kryminałów oraz najlepiej sprzedającą się autorką wszech czasów. Wydano ponad miliard 

egzemplarzy jej książek w języku angielskim oraz drugi miliard przetłumaczonych na 45 języków obcych. 

Christie wydała ponad 80 powieści i sztuk teatralnych. Ich akcja toczyła się głównie w zamkniętych 

pomieszczeniach, a mordercą mógł być tylko jeden z mieszkańców. Agatha Christie stworzyła słynne 

postaci literackie dwojga detektywów: ekscentrycznego Belga Herkulesa Poirota oraz starszej pani, 

detektyw-amator panny Marple. Większość z jej powieści i opowiadań zostało sfilmowanych, niektóre 

wiele razy (Morderstwo w Orient Expressie, Śmierć na Nilu czy 4.50 z Paddington). Na ich podstawie 

powstały także seriale telewizyjne i słuchowiska radiowe.W 1971 roku otrzymała Order Imperium 

Brytyjskiego. 

Robert Louis Stevenson (1850 - 1894) – szkocki pisarz i podróżnik; z zawodu prawnik, twórca 

angielskiej powieści neoromantycznej. Najbardziej znane powieści: Wyspa Skarbów, oraz Niezwykłe 

przypadki dr Jekylla i pana Hyde'a. 

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (1859 - 1930 ) szkocki pisarz, wolnomularz, czołowy przedstawiciel 

nurtu powieści detektywistycznych, w których głównym bohaterem jest Sherlock Holmes. Ukończył 

studia medyczne w Edynburgu i do roku 1890 prowadził praktykę lekarską. Później zajął się wyłącznie 

pisarstwem. Oprócz utworów kryminalnych pisał również powieści historyczne, fantastyczno-naukowe, 

sensacyjne i książki niebeletrystyczne. Do jego najważniejszych dzieł należą: Pies Baskerville'ów, oraz 

Przygody Sherlocka Holmesa i Pamiętniki Sherlocka Holmesa  

Geoffrey Chaucer (1343-1400) – angielski poeta, filozof i dyplomata. Arcydziełem jego twórczości są „ 

Opowieści kanterberyjskie”. 

Robert Burns (1759 - 1796 ) – poeta szkocki. Data jego urodzin to nieoficjalne narodowe święto 

Szkotów i osób o szkockich korzeniach, obchodzone poprzez tzw. Burns suppers – wieczorki 

burnsowskie. Burns jest autorem m.in. słów do popularnej pieśni” Auld Lang Syne”, tradycyjnie 

śpiewanej w wigilię Nowego Roku( w Polsce na tę melodię śpiewa się „ Ogniska już dogasa blask”. 

Thomas Hardy ( 1840 - 1928 ) - angielski pisarz i poeta, przedstawiciel nurtu naturalistycznego. Jego 

postaci literackie zmagają się ze swoimi pasjami i sytuacjami życiowymi. Utwory Hardy'ego, których 

akcja w większości rozgrywa się w półmitycznym hrabstwie Wessex, odznaczają się swoistymi 

poetyckimi opisami i nasycone są fatalizmem. Napisał m.in. powieści Far from the Madding Crowd (Z 

dala od zgiełku, 1874), Tess of the d'Urbervilles (Tessa d'Urberville, 1891), Jude the Obscure (Juda 

nieznany, 1895), jak i tomy wierszy Wessex Poems (1898), Collected Poems (1919) i Human Shows 

(1925). W 1910 został odznaczony przez Króla Wielkiej Brytanii wyróżnieniem Członka Order of Merit, 

dzięki czemu formalnie za jego imieniem i nazwiskiem figuruje skrót OM. 

John Milton (1608 - 1674 r. ), poeta i pisarz angielski, znany przede wszystkim jako autor poematu 

epickiego „ Raj utracony”. 

Joseph Rudyard Kipling (1865 - 1936) – angielski pisarz, poeta, prozaik. Kipling został laureatem 

Literackiej Nagrody Nobla w roku 1907. Ważniejsze dzieła: Księga dżungli (The Jungle Book, 1894), 

Druga księga dżungli (The Second Jungle Book, 1895), Kim (1901), Kot, który zawsze chadzał własnymi 

drogami  

William Wordsworth (1770 -1850) – angielski poeta, wraz z Samuelem Taylorem Coleridge'em 

uznawany za prekursora romantyzmu w literaturze brytyjskiej. Jeden z tzw. poetów jezior. 

Sir Walter Scott (1771 - 1832 ) – szkocki powieściopisarz i poeta – pisał powieści historyczne, m.in.   

„Rob Roy” i „ Ivanhoe”. 

Alistair MacLean (1922 – 1987 ) – pisarz szkocki, autor wielu popularnych powieści o tematyce 

sensacyjnej, kryminalnej i wojennej. Najbardziej znane powieści to „Działa Navarony”, „Komandosi 

Navarony”, „Tylko dla orłów”.  

George Orwell, właściwie Eric Arthur Blair (1903 - 1950) – pisarz i publicysta angielski, urodzony w 

Motihari  w Indiach, do Anglii przeprowadził się w 1907 roku. Najsłynniejsza powieść: Folwark zwierzęcy 

(Animal Farm) i „ Rok 1981”.  

Oscar Wilde (1854 - 1900) – irlandzki poeta, prozaik, dramatopisarz i filolog klasyczny. Najbardziej 

znanym utworem Oscara Wilde'a jest Portret Doriana Graya. 

„ Alicji w krainie czarów” i „ O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra”,  

 A.A. Milne – ( 1882 – 1956) - autor dwóch wspaniałych powieści o Krzysiu i jego przyjaciołach: 

Kubusiu Puchatku, Prosiaczku i Kłapołuchym „ Kubuś Puchatek” i „ Chatka Puchatka” 

 

Polonia i Polacy. W XIV i XV w. Polacy pojawiali się w Anglii sporadycznie, gł. kupcy oraz wysłannicy 

król.; pol.-ang. kontakty kult. zostały zapoczątkowane w XVI w.; 1548–53 działał w Anglii polski  

reformator religijny J. Łaski, odgrywając ważną rolę w tworzeniu Kościoła anglik., w XVII w. S. Hartlib 

przyczynił się do reformy szkolnictwa ang., W. Bytner zaś wykładał na uniw. w Cambridge i w 

Oksfordzie; wielu młodych Polaków studiowało na ang. uniwerstytetach. W 2. poł. XVII w. w Londynie 

osiedliła się grupa braci polskich. Pierwsi pol. uchodźcy polit. pojawili się po upadku powstania 

kościuszkowskiego 1794; duże skupiska powstały po powstaniu listopadowym 1830–31 (ok. 800–1000 

osób); pojawiły się pierwsze organizacje: Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (TDP), Gromady 
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Grudziąż i Humań (Lud Polski), powstała Gromada Rewolucyjna Londyn; 1886 — Tow. Pol. w Londynie. 

Pod koniec XIX w. Wielką Brytanię zamieszkiwało ok. 2 tys. Polaków. Wybuch I wojny świat. ożywił 

nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W Londynie powstały przedstawicielstwa Komitetu 

Narodowego Polskiego; utworzono ok. 25 stowarzyszeń pol., powstało kilka szkół.   

Obecnie, na koniec 2015 roku liczbę Polonii, mieszkającej na terenie Wielkiej Brytanii oszacowano na 

916 000 z czego 108 000 to osoby urodzone na emigracji. Według statystyk brytyjskiego urzędu 

statystycznego, Polki w Wielkiej Brytanii rodzą rocznie 23 000 dzieci. Największe ośrodki emigracyjne 

to: Birmingham, Bradford, Edynburg, Glasgow, Londyn (około 250 000), Manchester oraz 

Peterborough (około 24 000).  

10 sławnych Londyńczyków  

1. Michael Caine - aktor, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Mauarice Micklewhite. Urodził się 14 

Marca 1933, znany raczej jako Sir Michael Caine, zdobywca Oscara. Zagrał w takich filmach jak: Mona 

Lisa z 1986 roku, Little Voice z 1998 roku oraz the Quiet American z 2002. Do Oskara był nominowany 6 

razy, pierwszego zdobył w 1986 roku za "Hannah and Her Sisters" 

2. Joan Collins - sławna Alexis z Dynastii, urodziła się 23 maja 1933. Mając zaledwie 9 lat miała swój 

pierwszy debiut filmowy. Występowała też w "Ziemi faraonów" (1955).  

3. Naomi Campbell - supermodelka, urodziła się 22 Maja 1970 roku. Magazyn People zakwalifikował ją w 

1991 roku do grona najpiękniejszych ludzi świata. Jest również aktorką. Do tej pory - jak wynika z analiz 

- zarobiła będąc modelką około 28 milionów dolarów.  

4. Gary Oldman - jest zarówno aktorem i reżyserem. Urodził się 21 marca 1953 roku. Występował w 

wielu rolach, jak na przykład Dracula, Ludwig van Beethoven, Lee Harvey Oswald, Pontius Pilate. Grał 

też diabła. Wystąpił między innymi w "Batman początek" jako James Gordon. Miłośnicy Harego Pottera 

znają go jako Syriusa Blacka.  

5. Hugh Grant - aktor, urodził się 9 września 1960 roku. Grywa w golfa - a w filmach -zazwyczaj 

typowego Brytyjczyka. Studiował na Oxfordzie. Wystąpił w takich filmach, jak "Cztery wesela i pogrzeb" 

z 1994 roku oraz "Notting Hill" z 1999 roku obok Julii Roberts.  

6. Kate Winslet - aktorka, urodziła się 5 października 1975 roku. Najbardziej znana jako Rose Bukter z 

filmu Tytanic (1997). Była nominowana do Oskara w kategorii najlepsza aktorka w filmie Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind. 

7. David Bowie - jest zarówno aktorem jak i muzykiem. Urodził się 8 stycznia 1947 roku. Stał się 

gwiazdą w latach osiemdziesiątych. To właśnie on był współautorem słynnego przeboju "Under pressure" 

grupy Queen.  

8. Alfred Hitchcock - to właśnie w thrillerach tego słynnego reżysera i za razem producenta filmowego, 

akcja zaczyna się od trzęsienia ziemi a następnie napięcie rośnie. Urodził się 13 sierpnia 1899 roku, 

zmarł 29 kwietnia 1980 roku. Twierdził, że ludzie lubią się bać i dla tego w/g niego samego był 

filantropem, dawał ludziom to, czego potrzebują.  

9. Frank Bruno - bokser znany nie tylko ze swych 40 wygranych z 45 stoczonych pojedynków oraz 

wygrania w 1995 roku mistrzostwach świata wagi ciężkiej WBC, ale także z występów pantomimicznych. 

Wydał nawet swoją wersję piosenki z filmu Rocky III - Eye of the Tiger.  

10. George Michael - wokalista, urodził się 25 czerwca 1963 roku. Jego oryginalne nazwisko brzmiało 

Georgios Kyriakos Panagiotou. Jest również kompozytorem i autorem tekstów. Już w wieku 17 lat 

napisał uznane w 1995 roku jako nagranie wszechczasów "Careless Whispers". Sprzedał ponad 45 

milionów płyt.  

WYNALAZKI – ciekawostki:  

1. Corkscrew 

Dziś, przy otwieraniu butelki wina, trudno obejść się bez korkociągu. Korkociąg został prawdopodobnie 

wynaleziony przez Anglika, Johna Worlidge’a, w 1676 roku. Nie ma jednak wątpliwości, że urządzenie to 

zostało opatentowane przez angielskiego pastora Samuella Henshalla ponad 100 lat później, bo w 1795 

roku. Do dziś jest ono niezbędnym akcesorium każdego kelnera i imprezowicza. 

2. Cat’s eye 

W 1934 roku angielski wynalazca Percy Shaw opatentował światła odblaskowe, obecnie stosowane w 

motoryzacji na całym świecie. Nazwę cat’s eye, czyli kocie oko, wymyślił zainspirowany zjawiskiem 

odbicia światła w oczach tego futrzaka. Percy Shaw urodził się w Boothtown w 1890 roku, zanim 

samochody wyjechały na drogi. Już od dzieciństwa był bardzo pomysłowy. O tym, jak powstały światła 

odblaskowe,  

3. Football 

Podobno w piłkę nożną grali już starożytni Aztekowie, ale to w Anglii w połowie XIX wieku rozpoczęły się 

pierwsze rozgrywki. Już w 1863 roku angielski związek piłki nożnej (The Football Association) ujednolicił 

przepisy dotyczące gry w piłkę nożną. Oprócz powszechnie znanego futbolu istnieje również odmiana 

gaelicka, zwana futbolem irlandzkim. Jest to połączenie koszykówki, piłki nożnej, rugby i siatkówki i jest 

jednym ze sportów narodowych Irlandii. 

4. Thermos or vacuum flask 

Choć naczynie próżniowe o podwójnych ściankach zostało po raz pierwszy użyte przez Jacque–Arsène 

d'Arsonvala, to obecnie bardziej pamięta się wynalazek Szkota, Jamesa Dewara, z 1892 roku. Termos 
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nazywał się wcześniej naczynie Dewara i początkowo używany był wyłącznie w laboratoriach. W 1904 

roku niemiecka firma Thermos GmbH rozpoczęła produkcję termosów. Słowo thermos częściej używane 

jest w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, natomiast w brytyjskiej powszechniejsze jest słowo 

vacuum flask. 

5. Electric vacuum cleaner 

Odkurzacz elektryczny został wynaleziony w 1901 roku przez Brytyjczyka, Huberta Bootha. Stwierdził 

on, że praktyczniej byłoby zasysać kurz, niż go rozdmuchiwać. Testując swój pomysł wykonał głęboki 

wdech, zasysając kurz, co omal nie doprowadziło go do uduszenia. Wkrótce po doświadczeniu Booth 

opatentował swój pomysł, który nie zdobył jednak zbytniej popularności ze względu na rozmiar — 

odkurzacz musiał być ciągnięty przez konie. Odkurzacz Bootha nie był pierwszym urządzeniem do 

usuwania kurzu. Już w 1869 roku Ives McGaffey opatentował w Chicago urządzenie zwane „Whirlwind”. 

Pierwszy przenośny odkurzacz został skonstruowany w 1906 roku przez Amerykanina, Jamesa Murraya 

Spanglera. Patent kupił William Hoover, który rozpoczął produkcję odkurzaczy na masową skalę. Od jego 

nazwiska pochodzi drugie angielskie słowo określające odkurzacz — hoover.  

6. Viagra 

Wynalazcami tej „niebieskiej pigułki” są Peter Dunn i Albert Wood, obaj z Kent w Anglii. Tabletka ta, 

znana również pod nazwą Sidenafil, została opatentowana w 1996 roku, a sprzedawana jest od 1998 

roku przez firmę Pfizer. Jest to nie tylko lekarstwo stosowane przy zaburzeniach erekcji. Jako lek pod 

nazwą Revatio służy również do leczenia pierwotnego nadciśnienia płucnego. Słowo Viagra pochodzi od 

sanskryckiego słowa wjaghra, oznaczającego tygrysa. 

7. Flush toilet or water closet (WC) 

W 1596 roku Sir John Harington wprowadza do użytku pierwszą nowoczesną muszlę klozetową, do której 

woda spływa ze zbiornika, usuwając zawartość. Harington zamontował taką muszlę dla swojej matki 

chrzestnej, samej królowej Elżbiety I, która jednak odmówiła stosowania jej ze względu na hałas. Ten 

typ muszli, zwanej Ajax, nie przyjął się w Anglii, upowszechnił się natomiast we Francji, pod nazwą 

Angrez. 
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