
Przewodnik po Londynie



Londyn

Londyn to licząca blisko osiem 
milionów mieszkańców 

metropolia. Jest jednym z 
największych miast globu i pełni 

funkcję finansowego centrum oraz 
czołowego ośrodka politycznego, 

kulturalnego i naukowego. Tu 
podejmowane są kluczowe 

decyzje, dyktowane są trendy, 
powstają światowe przeboje. 



Londyn królewski

Skąd zacząć zwiedzanie Londynu, skoro miasto kusi i wabi 
niemal każdym zakątkiem? Najrozsądniej będzie chyba 

zaufać doświadczeniu większości turystów, kierując 
pierwsze kroki na Trafalgar Square, pałacu Buckingham i 

Parlamentu.



Londyn jest nie tylko jednym z największych miast 
świata, ale także jednym z najbogatszych w 
zabytki. Do najbardziej charakterystycznych 

budowli zalicza się z pewnością pałac 
Buckingham – rezydencja królewska i jeden z 
najważniejszych zabytków Wielkiej Brytanii. 

Pałac stanowi odwieczny symbol władzy 
królewskiej, tak ważny dla Brytyjczyków. 

Również istotne dla Brytyjczyków są kolegiata 
westminsterska wraz z opactwem. W tym 

miejscu przebywali najpotężniejsi królowie 
Anglii, tu byli koronowani i tu wielu z nich 

spoczęło po śmierci.



Skwer przed bramą frontową pałacu Buckingham



Trafalgar Square
Trafalgar Square chyba nigdy nie pustoszeje. To stąd zaczyna się 

zwiedzanie miasta, a przybysze często przysiadają tylko po 
to, aby po prostu nasycić się radością z bycia w Londynie. 
Często karmią przy tym stanowiące symbol tego miejsca 

gołębie, choć jest to surowo zabronione. Miło jest tu 
zarówno latem, kiedy można siedzieć bezpośrednio na 
nagrzanych stopniach przed Galerią Narodową, jak i w 

okresie bożonarodzeniowym, kiedy na placu staje choinka, 
przysyłana co roku przez Norwegów na znak wdzięczności za 
wyzwolenie przez Brytyjczyków w czasie II wojny światowej. 

Także tutaj londyńczycy zazwyczaj witają Nowy Rok. 



Trafalgar Square w wieczornej scenerii



Galeria narodowa
Najwspanialszą budowlą Trafalgar Square jest zajmująca całą 
północną stronę placu olbrzymia Galeria Narodowa (National

Gallery. Powołana w 1824 r. przez rząd Wielkiej Brytanii na 
początku posiadała tylko 38 obrazów, zakupionych od 

bankiera Johna Juliusa Angersteina. Muzeum należy do 
najczęściej odwiedzanych placówek wystawienniczych na 

świecie. Przyczynia się do tego brak biletów wstępu, 
wynikający z konstatacji, że ponieważ „galeria należy do 

narodu”, to „właściciele” mają prawo ją oglądać bez 
dodatkowych przeszkód. Rocznie trafiają tu aż 4 miliony osób.



Galeria Narodowa



Horse Guards
Kolejny obowiązkowy punkt zwiedzania to koszary Straży Konnej 

(Horse Guards), należące do jednostki pełniącej obowiązki 
królewskiej straży pałacowej. Pomiędzy 10.00 a 16.00 wartę 

pełnią przed nimi dwaj konni żołnierze; zrobienie sobie z nimi 
zdjęcia to niemal obowiązek każdego turysty w Londynie. 

Horse Guards –
uroczysta zmiana warty



Downing Street
Downing Street , gdzie, jak wiadomo, pod nr 10 znajduje się 

siedziba rządu Jej Królewskiej Mości. Na słynną ulicę nie 
można jednak wejść z powodów bezpieczeństwa, chronią ją 

żelazne bramy i betonowe zapory. Jest to budynek 
zaskakująco mały, zaledwie dwupiętrowy, przypominający 

bardziej zwykły elegancki dom mieszkalny niż siedzibę szefa 
rządu jednej ze światowych potęg. 



Downing Street nr 10
– siedziba rządu



Parlament
Siedziba Parlamentu zajmuje wspaniały, neogotycki gmach. 

Początek historii tego kompleksu przypada na XI w. Przez 
kolejnych pięć stuleci właśnie tu rezydowali królowie Anglii. 

Wycieczki po Parlamencie organizuje się najczęściej w okresie 
letniej przerwy w obradach. Najbardziej znanym elementem 
kompleksu jest bez wątpienia majestatyczna wieża zegarowa 
dźwigająca 13-tonowy dzwon Big Ben; jego bicie w południe

transmituje na cały świat rozgłośnia BBC.



Siedziba Parlamentu



Opactwo westminsterskie

Pod względem historycznym chyba 
najwspanialsza budowla 

Londynu. Koronowali się tu 
niemal wszyscy władcy Anglii.

Opactwa westministerskie



Pałac Buckingham
Gmach powstał w 1702 r. dla księcia Buckingham. Rolę stałej 

rezydencji pełni od czasów Wiktorii. Od 1993 r. przez dwa 
letnie miesiące, gdy królowa przebywa w Szkocji, można wejść 
do środka, choć trzeba brać pod uwagę, że z 660 sal obejrzeć 

można tylko 20. Najbardziej usatysfakcjonowani będą 
zapewne wielbiciele malarstwa, bowiem od 2002 r. można 

zwiedzać Galerię Królowej z dziełami Michała Anioła. Można
też zajrzeć do Stajni Królewskich złota. Na pewno warto 

obejrzeć uroczystą zmianę warty, organizowaną od kwietnia 
do sierpnia codziennie o godz. 11.30, a przez pozostałą część 

roku – co drugi dzień o tej samej porze (nie odbywa się w 
czasie deszczu).



Pałac Buckingham z lotu ptaka



Uroczysta zmiana warty przed pałacem Buckingham



London Eye
Zaraz za dawnym ratuszem wznosi się od 2000 r. Londyńskie Oko 

oficjalnie – Millennium Wheel (Koło Milenijne), czyli ogromny 
diabelski młyn, należący do British Airways. Karuzela wywozi 

turystów na wysokość 150 m – z góry rozpościerają się 
fantastyczne widoki nie tylko na centrum, ale nawet na 
odległe przedmieścia. Pełen obrót koła trwa 30 minut, a 

kolejki są z reguły bardzo długie.



London Eye i County Hall



Tower
Najwspanialszym zabytkiem City jest niewątpliwie zamek zwany

Tower of London zabezpieczający niegdyś centrum Londynu 
od wschodu. Najczęściej kojarzy się go jako królewskie 

więzienie, ale to tylko jedna z jego funkcji. Był bowiem także 
twierdzą, siedzibą królewską, zbrojownią, mennicą oraz 

obserwatorium. Do dzisiaj stanowi miejsce przechowywania 
klejnotów królewskich.



Biała Wieża na terenie Tower of London



Tower Bridge
Najbardziej znany z londyńskich mostów powstał w 1894 r. Sława 

jego charakterystycznej neogotyckiej sylwety z dwiema 
potężnymi wieżami datuje się zatem już na XIX w. Wbrew 

pozorom Tower Bridge jest konstrukcją stalową, wzmocnioną 
tylko kamiennymi okładzinami. Do 1909 r. można było bez 

ograniczeń wchodzić na górną galerię, pierwotnie 
przeznaczoną właśnie dla gapiów, ale zamknięto ją z racji 

częstych samobójstw i aktów prostytucji. 



Tower Bridge – widok z Monumentu



Hyde Park
Hyde Park to jeden z najbardziej znanych zakątków Londynu. Gdy 

trafimy tam w inne dni niż niedziela, mocno rozczarowuje, 
bowiem nie różni się właściwie od innych miejsc parku. Hyde 

Park pełnił niegdyś rolę terenów łowieckich. Dziś jest to 
przede wszystkim teren rekreacyjny o kusząco miękkich 

trawnikach z leżakami, za które jednak trzeba płacić. 



Leżaki w Hyde Parku



Soho
Nazwa Soho oznacza zasadniczo dzielnicę na wschód od Regent 

Street – to jeden z najbardziej ekscytujących zakątków stolicy 
Anglii, miejsce, w którym turysta może poczuć właśnie to, o 

czym mówią wszyscy zakochani w Londynie. Na wąskich 
uliczkach dawnej dzielnicy robotniczej można znaleźć ambitne 

teatry, offowe kina, świetne księgarnie, restauracje niemal 
wszystkich kuchni świata. Od XIX w. Soho pełni funkcję 

centrum londyńskiego życia nocnego.



Piątkowy wieczór w Soho



Chinatown
Z Leicester Square trasa wiedzie na Wardour Street, a następnie 

do Gerard Street, czyli niewielkiej londyńskiej Chinatown. 
Według bywalców dzielnica stanowi fragment Hongkongu w 

Londynie. Jej główną arterią jest Gerard Street z orientalnymi 
bramami na obu krańcach, gdzie nawet obwieszczenia władz 

miejskich publikowane są po chińsku, a we wszystkich bez 
wyjątku lokalach bez trudu można porozumieć się po 

mandaryńsku. Chinatown powstała w początku XX w. Jej 
twórcami byli imigranci zatrudnieni przy obsłudze handlu 

dalekomorskiego. Ich szczególnym świętem jest styczniowy 
festiwal, związany z powitaniem chińskiego Nowego Roku.



Londyńskie Chinatown



Galeria Madame Tussaud
Słynna Galeria Madame Tussaud znajduje się pod 

przypominającą przekrojoną cytrynę kopułą na skrzyżowaniu 
Marylebone Road z Allsop Place. Wystawa powstaław 1802 r., 

początkowo jako kolekcja woskowych podobizn głów 
zgilotynowanych francuskich arystokratów. W późniejszym 

okresie zastąpiono je jednak całopostaciowymi
odwzorowaniami różnych znanych osób, które dzisiaj zaliczane 
są do kategorii celebrities. Kolejki po bilety są ogromne, a ich 

ceny – bardzo wysokie.



Wejście do 
Galerii Madame Tussaud



Piccadilly Circus
Piccadilly Circus to drugi obok Trafalgar Square punkt Londynu, 

aspirujący do rangi centrum miasta.. Stanowiące część nazwy 
określenie „circus”, zaczerpnięte z łaciny, oznacza w tym 

przypadku okrągły, gwiaździsty plac, stanowiący węzłowy 
element układów urbanistycznych. Piccadilly to także samo 

serce rewiru teatralno-rozrywkowego Londynu oraz 
najczęstsze miejsce umawiania się na spotkania w całym 

mieście. 



Piccadilly Circus



Canterbury
Canterbury to duchowa i kościelna stolica Anglii, szczycąca się 

pierwszą katedrą na Wyspach Brytyjskich, dzierżącą 
starszeństwo nieprzerwanie od średniowiecza. Najważniejsza 

za kanałem La Manche świątynia ulokowana jest w samym 
centrum. Nosi oficjalną nazwę Mother Church of the Church 

of England and seat of the Primate of All England.



Katedra w Canterbury – widok z zewnątrz



Oksford
Oxford University to bez wątpienia jedna z najlepszych, o ile nie 

najlepsza, uczelnia wyższa na świecie. Powstała na przełomie 
XI i XII w., a jej fundatorem był król Henryk I. Uniwersyteckie 

budynki, wzniesione w większości przez średniowiecznych 
budowniczych, zajmują obszar niemal całego miasta. 



Oksford – Merton College


