
WIEDZA O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Wielka Brytania / Zjednoczone Królestwo 
(Great Britain / the United Kingdom)

Stolica: Londyn (London)

Flaga: Union Jack lub Union Flag

Hymn: "God Save the Queen"

Księstwa Wielkiej Brytanii, ich stolice, patroni i symbole roślinne

- Anglia (England): London, St.George ( św. Jerzy), a red rose 
( czerwona róża)

- Szkocja (Scotland): Edinburgh, St.Andrew (św. Andrzej), a thistle 
(oset)

- Walia (Wales): Cardiff, St. Dawid (św. Dawid), a daffodil (żonkil)
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- Północna Irlandia (Northern Ireland): Belfast, St.Patrick (św. Patryk), a 
shamrock (koniczyna)

Główne rzeki: the Thames (Tamiza), the Avon, 

Najwyższy szczyt: Ben Nevis

W Wielkiej Brytanii jest monarchia. Obecnie panuje tam królowa (the 

Queen) Elżbieta II. Jest najdłużej panującą królową. Królowa Elżbieta 
II jest również głową państwa w Kanadzie i Australii. Zamieszkuje ona 
w Pałacu Buckingham (Buckingham Palace) w Londynie.

Atrakcje turystyczne:
- w Londynie: The Tower of London, Tower Bridge, the British 
Museum, the National Gallery, Buckingham Palace, Oxford Street 
(najbardziej znana ulica handlowa Londynu), the Houses of Parliament, 
Big Ben, Madame Tussaud’s (Museum), Westminster Abbey, St. Paul’s 
Cathedral, Hyde Park, Speakers’Corner, Downing Street, Piccadilly 
Circus, Tate Modern, the Tate Gallery.

Inne atrakcje: Stonehenge (południowa Anglia), the Lake District 
(północna Anglia; park narodowy), Canterbury (Anglia; katedra), York 
(Anglia), Oxford (Anglia; uniwersytet), Cambridge(Anglia; uniwersytet), 
the Loch Ness monster (Szkocja; potwór z Loch Ness).

Święta w Wielkiej Brytanii:

Dni ustawowo wolne od pracy tzw. bank holidays, to święta państwowe, 
w czasie których większość instytucji jest zamknięta. W zależności od 
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regionu Wielkiej Brytanii wypadają one w różnych terminach.

New Year’s Day – 1 stycznia lub najbliższy po tej dacie dzień pracy

Good Friday – Wielki Piątek

May Day – pierwszy poniedziałek maja (dzień marszów związanych z 

partią Pracy Labour Party)

Christmas Day -25 grudnia, Boże Narodzenie

Boxing Day - 26 grudnia, Drugi Dzień Bożego Narodzenia (dzień 
pudełek lub skarbonek, w których daje się prezenty)

Święta patronów (St.George’s Day) – dzień Świętego Jerzego, patrona 
Anglii, obchodzony w rocznicę umownej daty męczeńskiej śmierci 23 
kwietnia 303 roku. Dzień Świętego Jerzego, niegdyś hucznie 
obchodzony, stracił w XVIII na znaczeniu. Powoli powraca jednak 
pamięć o patronie Anglii i coraz częściej organizuje się parady, tradycją 
jest noszenie czerwonej róży oraz wywieszanie flagi z czerwonym 
krzyżem, symbolem patrona. 23 kwietnia zwyczajowo wręczany jest 
również Order Podwiązki (The Most Noble Order of the Garter) –
najwyższe odznaczenie wojskowe i cywilne w Wielkiej Brytanii.

St.Partick’s Day – 17 marca obchodzony jest dzień Świętego Patryka, 
patrona Irlandii, chrześcijańskiego misjonarza, któremu przypisywane są 
różne cuda. Dzień Świętego Patryka jest obchodzony bardzo hucznie, a 
kolorem dominującym jest zielony, który symbolizuje trójlistną 
koniczynę, na przykładzie której Święty Patryk tłumaczył istnienie 
Trójcy Świętej.

St.Andrew’s Day – dzień Świętego Andrzeja obchodzony 30.11, patrona 
Szkocji. Legenda związana jest z mnichem Regulusem, który we śnie 
otrzymał polecenie zabrania szczątków Świętego Andrzeja z grobowca i 
przeniesienie na inny koniec świata. Jednak podczas podróży statek ze 
szczątkami rozbił się o wybrzeże Szkocji. Miejscowość Kilirmont, w 
pobliżu której rozbił się statek otrzymała nową nazwę Saint Andrews. 
Święto obchodzone jest bardzo hucznie w rytmach tradycyjnej muzyki.

St.David’s Day – dzień Świętego Dawida – patrona Walii, przypadający 
na 1 marca , od XVII wieku jest świętem narodowym Walijczyków. Data 
została wybrana dla upamiętnienia śmierci Świętego Dawida około 589 
roku. Z postacią świętego Dawida, celtyckiego mnicha i biskupa, który 
zasłynął jako nauczyciel i asceta oraz rozpowszechnił chrześcijaństwo na 
terenie Walii. Nieodłącznym symbolem obchodów święta patrona 
Walijczyków jest flaga Świętego Dawida (złoty krzyż na czarnym tle). 
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Miasta , domy oraz odzież ozdabiane są symbolami narodowymi, czyli 
żonkilem albo porem.

Halloween - nazwa święta obchodzonego 31 października pochodzi od 
słów All Hallow’s Even. Do najbardziej znanych zwyczajów tego święta 
należy robienie lampionów z wydrążonej dyni, do której wkłada się 
zapaloną świeczkę oraz organizowanie balów przebierańców. Podczas 
balów organizuje się konkurs na najlepsze przebranie. Dzieci chodzą od 
domu do domu i mówią „Trick or treat”

Guy Fawkes Day – dzień Guya Fawkes’a to angielskie święto ludowe 
obchodzone hucznie 5 listopada. Tego dnia , w 1605 roku grupa 
rzymskich katolików próbowała wysadzić w powietrze parlament (Izba 
Lordów) wraz z przebywającym tam królem Jakubem I. Był to bunt 
przeciwko prześladowaniom katolików i jednocześnie zamach stanu. 
Spisek został wykryty, a jego uczestnicy osądzeni i skazani na śmierć. 
Tradycją tego dnia jest palenie kukieł na ognisku symbolizujących Guya 
Fawkes’a, pokazy sztucznych ogni oraz festyny.

Remembrance Day – Dzień Pamięci obchodzony ku czci żołnierzy 
biorących udział we wszystkich wojnach. Początkowo święto 
obchodzone było 11 listopada, obecnie w drugą niedzielę listopada o 
godzinie 11. Dzień ten nazywany jest również Dniem Maka (Poppy 
Day) ze względu na tradycję noszenia w tym dniu maków przypiętych do 
ubrania na znak pamięci o poległych.

Urodziny królowej – królowa Elżbieta II obchodzi urodziny dwa razy w 
roku. W dzień faktycznych urodzin 21.kwietnia oraz oficjalnie w 
pierwszą lub drugą niedzielę czerwca. Oficjalnym obchodom towarzyszy 
uroczysta parada wojskowa.

Stany Zjednoczone (the United States of America)

Stolica (capital): Waszyngton (Washington, D.C.)
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Flaga: the Stars and Stripes

Hymn: The Star-Spangled Banner

Rdzenna ludność: Indianie

Główne miasta (main cities): New York, Los Angeles (LA), Chicago, 
Houston, Philadelphia, San Diego.

Główne rzeki (main rivers): the Mississippi (najdłuższa rzeka USA), the 
Sacramento, the Rio Grande, the Colorado, the Missouri

50 autonomicznych stanów (states). Największy stan USA to Alaska.

Głową państwa jest prezydent, który zamieszkuje w Białym Domu (the 
White House). Pierwszym prezydentem był George Washington. 
Obecnie urzędującym jest Joe Biden.

Atrakcje turystyczne:
- Atrakcje w Nowym Jorku: the Statue of Liberty (Statua Wolności), the 
Metropolitan Museum of Art,the Metropolitan Opera House, the 
Rockefeller Center, Manhattan, 5th Avenue, the Empire State Building, 
Central Park, Wall Street (najważniejsza, ulica w dzielnicy bankowej 
Nowego Jorku), Square Gardens, the Chrysler Building.

Inne atrakcje: Hollywood (zachodnie wybrzeże, mieści się Los 
Angeles), The Grand Canyon (zachód),Yellowstone National Park, 
Niagara Falls (wodospad), Las Vegas (miasto hazardu i rozrywki), 
Disney World (Floryda).

Święta w Stanach Zjednoczonych:

New Year’s Day - Tak jak w każdym kraju na świecie, w USA 
pierwszego stycznia obchodzi się pierwszy dzień nowego roku. O 
północy tradycyjnie ogląda się pokazy fajerwerków. Pierwszy dzień 
nowego roku jest dniem wolnym od pracy.

Martin Luther King Jr. Day - Święto upamiętniające Martina Luthera 
Kinga Jr. obchodzone w trzeci poniedziałek stycznia (okolice 15 
stycznia – urodzin Martina Luthera Kinga). King był działaczem na rzecz 
uprawnienia Afroamerykanów. 

Valentine’s Day - Dzień św. Walentego, czyli Święto Zakochanych, 
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obchodzone jest na całym świecie, również w Stanach, 14 lutego. 
Tradycyjnie tego dnia wysyła się kartki walentynkowe swoim drugim 
połówkom. Do popularyzacji tego święta przyczynił się Walter Scott, 
szkocki pisarz żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku, nie jest to więc, 
jak się uważa, święto amerykańskie.

St. Patrick’s Day - W Stanach mieszka wielu Irlandczyków oraz osób o 
irlandzkim pochodzeniu. Z tego powodu, również w Stanach obchodzi 
się Dzień Świętego Patryka. Św. Patryk jest patronem Irlandii i jego 
święto obchodzi się w dzień jego śmierci (17 marca). Symbolem tego 
święta jest koniczyna – symbol Irlandii. Legenda głosi, że św. Patryk 
użył koniczyny podczas chrystianizacji Irlandii do wytłumaczenia 
pojęcia Trójcy Świętej. 

Easter - Wielkanoc to chrześcijańskie święto upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to ruchome święto obchodzone 
w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca następującej po 
pierwszym dniu wiosny. Easter nie jest publicznym świętem, dlatego nie 
jest dniem wolnym od pracy. Jednak dlatego że wypada w niedzielę 
większość firm i sklepów może mieć krótsze godziny otwarcia lub w 
ogóle mogą być zamknięci. Jajka to typowe wielkanocne jedzenie. 
Oprócz jajecznych potraw oraz dekorowania jajek w USA popularną 
tradycją jest organizowanie poszukiwań jajek. Jest to rodzinna zabawa 
podczas której dzieci szukają schowanych przez Zajączka 
Wielkanocnego jajek. Mogą to być dekorowana prawdziwe jajka, ale 
bardziej popularne są czekoladowe jajka lub plastikowe, które mają w 
środku małą nagrodę.

April Fool’s - Prima Aprilis to dzień obchodzony 1 kwietnia. Tradycją 
tego święta w Stanach Zjednoczonych jest robienie żartów (pranks) 
swoim znajomym i rodzinie. Żarty robią też niektóre firmy czy instytucje, 
na przykład podając nieprawdziwe informacje. 

Memorial Day - Święto obchodzone w Stanach w ostatni poniedziałek 
maja. Upamiętnia ono żołnierzy poległych na służbie. Tego dnia 
Amerykanie odwiedzają groby żołnierzy, aby wspomnieć tych, którzy 
zginęli.

Independence Day - Amerykańskie Święto Niepodległości, obchodzi się 
4 lipca na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości 4 lipca 1776 
roku. Oficjalne odłączenie się trzynastu kolonii od korony brytyjskiej tak 
naprawdę miało miejsce 2 lipca 1776, jednak Deklaracja Niepodległości 
została zaakceptowana dopiero 4 lipca. Independence Day kojarzy się 
przede wszystkim z pokazami fajerwerków i spotkaniami z rodziną. Jest 
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to dzień wolny od pracy. 

Labor Day - Święto pracy obchodzone w pierwszy poniedziałek 
września. Świętem państwowym stało się w 1894 roku, a po raz pierwszy 
obchodzono je 5 września 1882 w Nowym Jorku dzięki Central Labour 
Union. Członkowie tego związku zawodowego chcieli mieć święto, które 
upamiętniałoby robotników. Dzień święta w Stanach Zjednoczonych jest 
nieoficjalnie uważany za koniec wakacji. W Kanadzie to święto również 
jest obchodzone tego samego dnia.

Halloween - Halloween to święto obchodzone 31 października. Historia 
Halloween sięga tradycji celtyckich i pogańskich. Nazwa pochodzi od 
All Hallow’s Eve (przeddzień święta zmarłych). Tego dnia ludzie 
przebierają się za duchy, potwory, celebrytów czy postacie z filmów. 
Najpopularniejszą tradycją na Halloween jest trick or treating. Przebrane 
dzieci chodzą od domu do domu prosząc o cukierki. Jeśli nie otrzymają 
żadnych słodyczy, mogą zrobić gospodarzom psikus (trick). Jednym z 
symboli Halloween jest Jack-o’-lantern, czyli lampa halloweenowa 
zrobiona z dyni. Według legendy, irlandzki mężczyzna imieniem Jack 
spotkał na swojej drodze diabła i zgodził się sprzedać mu duszę za 
butelkę piwa. Najpierw jednak namówił diabła, aby zmienił się w 
monetę, którą zapłaci za napoje. Wtedy Jack schował monetę do 
kieszeni, w której miał również krzyż. W ten sposób diabeł nie mógł się 
wydostać. Jack uwolnił go dopiero, kiedy ten przysiągł, że ten nie 
weźmie jego duszy po śmierci. Kilka lat później Jack znów oszukał 
diabła, wabiąc go na drzewo. Nie pozwolił mu z niego zejść, dopóki 
diabeł nie obiecał, że nie zabierze jego duszy po śmierci. W końcu 
jednak Jack umarł i nie został wpuszczony do nieba, ponieważ nie był 
dobrym człowiekiem. Kiedy poszedł do piekła, diabeł również go nie 
wpuścił. Dał mu za to płonący węgielek, który miał oświetlać mu drogę 
podczas drogi przez wieczną ciemność. Jack wydrążył z rzepy lampion, 
żeby nie trzymać węgielka w dłoni i w ten sposób powstało Jack-o’-
lantern.

Thanksgiving -  święto Dziękczynienia, obchodzi się zarówno w Stanach 
Zjednoczonych jak i w Kanadzie. W Kanadzie Święto Dziękczynienia 
wiąże się z wydarzeniami z 1578 roku. Angielski odkrywca Martin 
Frobisher próbował znaleźć przejście do Chin, jednak udało mu się 
jedynie założyć osadę w Kanadzie. Aby podziękować za przeżycie tak 
długiej podróży, wyprawił ucztę na terenie obecnych prowincji Nowa 
Fundlandia i Labrador. W Kanadzie Święto Dziękczynienia obchodzi się 
w drugi poniedziałek października. Historia tego święta w Stanach 
Zjednoczonych sięga 1621 roku kiedy grupa angielskich pielgrzymów 
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celebrowała zbiory ucztując z rdzennymi mieszkańcami Ameryki 
Północnej. Święto obchodzi się w czwarty czwartek listopada. 
Najpopularniejsze potrawy na Thanksgiving to pieczony indyk, sos 
żurawinowy oraz placek dyniowy.

Christmas Day - Boże Narodzenie (Christmas) obchodzone jest, tak jak 
w Polsce, 25 grudnia. W Polsce jednak ważniejszym dniem jest Wigilia, 
którą obchodzimy 24 grudnia. W Stanach Zjednoczonych nie obchodzi 
się Wigilii Bożego Narodzenia, a dzieci dostają prezenty w świąteczny 
poranek 25 grudnia. Dodatkowo, nie ma czegoś takiego jak Drugi Dzień 
Świąt. 26 grudnia to normalny dzień pracy w Stanach Zjednoczonych. 

Australia (Australia)

Stolica (capital): Canberra.

Flaga: Flaga Australii to granatowy prostokąt, w którego kantonie
znajduje się Union Jack, symbol Wielkiej Brytanii, przypominający o 
związkach Australii z Koroną Brytyjską. Siedmioramienna gwiazda 
poniżej nosi nazwę Federation Star. Jej sześć ramion oznacza sześć 
stanów, siódme jest wspólne dla dwóch niezależnych terytoriów 
federalnych. Konstelacja gwiazd po prawej stronie sztandaru to Krzyż 
Południa, kojarzony często z Australią.

Rdzenna ludność: Aborygeni

Główne miasta (main cities): Sydney, Melbourne, Brisbane, 

Atrakcje turystyczne: the Sydney Opera House, Sydney Harbour 
Bridge,the Royal National Park (okolice Sydney), Mount Kosciusko 
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(najwyższy szczyt Australii), Kakadoo National Park, the Darling 
Mountains.

Kanada (Canada)

Stolica: Ottawa

Flaga: The Maple Leaf (Liść Klonu)

Język urzędowy: angielski i francuski

Główne rzeki: Mackenzie (najdłuższa rzeka), Jukon, Kolumbia, Fraser, 

Atrakcje Kanady: Wodospad Niagara, Góry Skaliste, Wyspa Księcia 
Edwarda
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