
Wielka Brytania

Big Ben
Big Ben - symbol Wielkiej Brytanii, jest jedną z dwóch wież wchodzących w 
skład gmachu parlamentu brytyjskiego. Wieża została zbudowana po tym 
jak w 1834 r. ogień pochłonął część parlamentu.Zwycięzcą konkursu na 
projekt budowli został Charles Barry. Wyszedł on z stylu renesansowego i 
połączył go z neo-gotyckimi elementami Pugina.Dzwon został odlany w 
Whitechapel. Był on drugim olbrzymim dzwonem, ponieważ na pierwszym 
pojawiła się rysa podczas próby uruchomienia.Największy dzwon w 
Wielkiej Brytanii ma cztery 7,5-metrowe tarcze, oraz wskazówki długości 
4,25 m wykonane, dla zmniejszenia wagi, jako cienkościenny 
odlew.Nazwa Big Ben prawdopodobnie wzięła się od imienia sir 
Benjamina Halla, głównego komisarza robót w 1858 roku, gdy wieszano 
dzwon. Niektórzy twierdzą, że nazwa wzięła się od boksera Bena 
Caunta.W 1949 r. zegar opóźnił się o 41 minut, po tym jak stado ptaków 
usiadło na wskazówce pokazującej minuty.Wieża Saint Stephen świeci 
lekkim światłem w niebo, w noce gdy parlament obraduje.Od czasu 
uruchomienia zegar podaje niemalże dokładny czas, a co godzinę wybija. 
Jego niskie tony codziennie nadawane są przez radio BBC. Big Ben to tak 
naprawdę nazwa 13 tonowego dzwonu, wewnątrz wieży, a nie samej 
wieży.

  

 

  

Buckingham Palace
Oficjalna rezydencja brytyjskich 
monarchów i jednocześnie 
największym na świecie pałac 
królewski wciąż pełniący swą 
pierwotną funkcję. Oficjalna 
londynska rezydencja królowej.
Pałac został wybudowany w 1703 
jako rezydencja miejska Księcia 
Buckingham. W roku 1762 król 
Anglii Jerzy III wszedł w posiadanie 
pałacu, który przekształcono w jego 
rezydencję prywatną. W ciągu 
kolejnych 75 lat, pałac wielokrotnie
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rozbudowywano by w roku 1837 ogłosić go oficjalną siedzibą brytyjskich monarchów.
Współcześnie Pałac 
Buckingham, prócz roli londyńskiej siedziby królowej Elżbiety II i rodziny królewskiej, jest
również miejscem 
uroczystości państwowych oraz oficjalnych spotkań głów państw. Dla Brytyjczyków pałac
stanowi symbol 
Wielkiej Brytanii; tutaj Londyńczycy składali kwiaty po śmierci księżnej Walii, Diany. Obecnie
pewna cześć 
Pałacu udstępniona zwiedzającym. Na placu przed Pałacem stoi pomnik Królowej Victorii.

  

 

  

Westminster Abeby
Budowę kościoła rozpoczął Edward Wyznawca. Na początku budynek 
służył jako kościół, następnie w VIII wieku budowla stała się klasztorem 
benedyktańskim. Opactwo rosło przez XIII i XIV wiek, w VII wieku dodano 
kaplicę Henryka VII. Dwie bliźniacze wieże nad zachodnim wejściem 
dodano w XVIII wieku.
Opactwo wyróżnia się pod względem liczby grobowców i pomników. Znane 
jest na całym świecie jako miejsce spoczynku angielski ch władców, m.in. 
Henryka V, Elżbiety I i Marii Stuart, królowej Szkocji. Oraz znajdują się tu 
groby wybitnych postaci z życia Wielkiej Brytanii, np. D. Livingstone`a, K. 
Darwina, O. Cromwella, W. Churchilla, C. Rhodesa, G. Byrona, A. 
Tenysona czy K. Dickensa.
W kaplicy Świętego Edwarda Spowiednika zobaczyć można angielskie 
krzesło koronacyjne wykonane w 1300 roku oraz szkocki Kamień Rodzaju 
używany przy koronacji.
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