
 

 Londyn Paryż 

 

 

Położenie; 

Londyn jest stolicą  Anglii i Wielkiej Brytanii, największe miasto 

Zjednoczonego Królestwa, położony nad Tamizą w obniżeniu 

Basenu Londyńskiego. Jest trzecim co do wielkości miastem 

Europy i światową metropolią.  

Wielki Londyn (Greater London) to region administracyjny 

i największa brytyjska aglomeracja nazywana obszarem 

metropolitarnym Londynu, na który składa się „City of London” 

(mała, historyczna dzielnica City) oraz 32 dzielnice.  

 

Paryż jest stolicą Francji, leży nad Sekwaną w środkowej części 
nizinnego Basenu Paryskiego.  
 
Île-de-France (wyspa Francji) - Wielki Paryż to francuski region 
administracyjny i największa aglomeracja we Francji, na którą składa 
się 8 departamentów.  
 
Aglomeracja paryska stała się największą aglomeracją w Unii 
Europejskiej po tym, jak Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, 
gdyż Londyn konkurował wcześniej z Paryżem o tytuł największej 
aglomeracji w Unii Europejskiej. 
 

 

Powierzchnia; 

 Londyn (City of London) – powierzchnia 2,9 km2,  

 powierzchnia regionu (tzw. Wielki Londyn) - 1580 km²; 
(aglomeracja miejska (ze strefą podmiejską rozciągającą się 
w promieniu 72 km od centrum Londynu); 

 Paryż o powierzchni 105 km2, 

 Powierzchnia aglomeracji paryskiej wynosi 12 tys. km2.  
 

 

 

Trochę historii; 

 

Poświadczone początki miasta (pod nazwą Londinium) sięgają 

połowy I wieku — po podboju Brytanii przez Rzym (43 r. n.e.) 

W latach 1888–1965 istniało County of London (pow. 303 km2); 

w 1965 roku  utworzono Wielki Londyn (Greater London), 

składający się z City of London (pow. 2,74 km2) oraz 32 dzielnic — 

borough (pow. 1580 km2). W XI wieku Londyn zaczął pełnić 

funkcję stolicy kraju rozpoczął się dynamiczny rozwój miasta. 

 

 
Historyczne centrum Paryża stanowi wyspa Île de la Cité na Sekwanie, 
na której położony jest m.in. katedra Notre-Dame. Paryż to miasto 
wywodzące się z osady celtyckiej powstałej w III w. p.n.e. 
 
Od kiedy Paryż stał się stolicą państwa (XI w.), jego rozwój znacząco 
przyspieszył. Właśnie wtedy powstały słynne paryskie gotyckie 
kościoły czy Uniwersytet Paryski. Miasto zostało głównym ośrodkiem 
naukowym i kulturalnym. 
 
 
 



 

 

Liczba 

ludności; 

 

 

 Liczba mieszkańców – w granicach administracyjnych 
Londynu wynosi ok. 8,9 mln (2018 r.),  

 Aglomeracja londyńska łącznie ze wszystkimi przyległymi 
miejscowościami to około 14 milionów mieszkańców (obszar 
tzw. metropolia), 

 Londyn jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem 
Wielkiej Brytanii. Biali stanowią około 60% ludności, około 
20% mieszkańców pochodzi z Azji, Afryki i Karaibów.  

 Skupia ponad 20% ludności Wielkiej Brytanii.  

 Średnia gęstość zaludnienia wynosi 5200 os./km². 
 

 
 

 Liczba mieszkańców – w granicach administracyjnych Paryża 
wynosi ponad 2 mln, 

 Aglomeracja paryska łącznie ze wszystkimi przyległymi 
miejscowościami to około 12,1 milionów mieszkańców (obszar 
tzw. metropolia)., 

 Skupia 18% ludności Francji. 

 Średnia gęstość zaludnienia wynosi 957 os./km2, 
 

  
 
Współczesny Londyn jest drugim największym centrum 
finansowym świata. Dokonuje się tam 30% światowego obrotu 
walutami i 40% światowego obrotu euroobligacjami. 
 
W centrum miasta, w dzielnicy City mieszczą się siedziby 
największych międzynarodowych firm, banków i towarzystw 
ubezpieczeniowych. Miasto rozsławia pałac królewski, katedra 
i Big Ben oraz wiele innych obiektów zabytkowych.   
 
Londyn jest wielkim ośrodkiem kulturalnym o światowym 
znaczeniu np. Opera Królewska Covent Garden czy Angielska 
Opera Narodowa. 
 
Od dawna wydaje się w tym mieście czasopisma ekonomiczne 
„Financial Times” i „The Economist”. 
 
 

 
 
Paryż w światowej kulturze zajmuje miejsce szczególne, jest to 
centrum kulturowe Europy i świata, światowa stolica mody (Chanel, 
Christian Dior).  
 
Turystów przyciąga wiele zabytków z różnych epok, dzieła sztuki 
zgromadzone licznych muzeach, budowle architektoniczne oraz 
instytucje o znaczeniu międzynarodowym np. nowoczesna dzielnica 
La Défense.  
 
W Paryżu mają swoje siedziby organizacje międzynarodowe, m.in.: 
UNESCO, Międzynarodowe Biuro Czasu, Międzynarodowe Biuro Miar 
i Wag, Europejska Agencja Kosmiczna, OECD (Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), Agencja Energii Jądrowej.  
 



 

Układ 

przestrzenny; 

 

 

 
Centrum miasta - dzielnica „City” należy do Londynu 
Wewnętrznego, który otoczony jest przez Londyn Zewnętrzny. Te 
dwie części tworzą całość nazwaną Wielkim Londynem. Jego 
obszar oraz tereny rozciągające się wokół nazywane są obszarem 
metropolitalnym Londynu. 

 

 Koncentryczny – w centrum miasta krzyżują się najważniejsze 
szlaki komunikacyjne, rozchodzące się gwiaździście. 

Aglomerację z resztą kraju łączy osiem promieniście 
rozchodzących się autostrad; 

 Osią miasta jest Sekwana; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/xMWsPSq3wtvevfTu6
https://goo.gl/maps/sG7tBSZCwvuHRjyUA


 

 

 

 

 

 

 

 

Turystyka; 

 

 

Londyn odwiedza rocznie około 30 mln turystów. Głównym celem 

wizyt jest zwiedzanie atrakcji turystycznych, muzeów, 

zabytkowych dzielnic i budynków. Do zabytków – symboli 

angielskiej stolicy należą: Pałac Buckingham, Tower Bridge, Tower 

of London, Big Ben, Pałac Westminsterski, Opactwo 

Westminsterskie, Opera Królewska, Katedra św. Pawła. Znakiem 

rozpoznawczym miasta jest też  London Eye – gigantyczny 

diabelski młyn nad brzegiem Tamizy. Kolejna atrakcja to 

londyńskie muzea, z których najważniejsze to: British Museum, 

Muzeum Historii Naturalnej, Galeria Tate Modern, Muzeum Figur 

Woskowych. Do najczęściej odwiedzanych miejsc należą: Piccadily 

Circus, Trafalgar Square, Hyde Park, Leicester Square, Kew 

Gardens – Królewskie Ogrody Botaniczne, siedziba premiera na 

Downing Street, stadion Wembley, obserwatorium 

astronomiczne w Greenwich, Soho, Chinatown. Ponadto Londyn 

kusi bogatym życiem nocnym: niezliczoną ilością klubów, pubów, 

restauracji, bogatym programem kulturalnym: wystawy, koncerty, 

festiwale oraz jest prawdziwym rajem dla miłośników zakupów. 

Turystyka przyczynia się do rozwoju licznych hoteli (w Londynie 

jest ich około 2542), restauracji, centrów handlowych oraz 

niezwykle wielu instytucji kultury, między innymi kin, galerii, 

muzeów (60) czy teatrów (40).  Co roku odbywa się w tym mieście 

kilkaset imprez: kongresów, wystaw, imprez sportowych 

i kulturalnych. Jest miejscem licznych konferencji 

międzynarodowych. W Londynie zlokalizowanych jest około 

50 college’ów. 

 
 
Ze względu na liczne zabytki i atrakcje turystyczne Paryż odwiedza 
około 30 mln turystów rocznie. Do najsławniejszych budowli należą 
– wieża Eiffla, katedra Notre-Dame - gotycka świątynia poświęcona 
Matce Boskiej, Łuk Triumfalny – poświęcony poległym podczas 
rewolucji francuskiej i w wojnach napoleońskich, bazylika Cacre 
Coeur, Pola Elizejskie – reprezentacyjna aleja Paryża, Kaplica Sainte-
Chapelle – gotycka kaplica usytuowana na paryskiej wyspie Cité, 
Sorbona – jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, Miasto 
posiada aż 97 muzeów,  a najsłynniejsze z nich to Luwr – dawny pałac 
królewski, a obecnie jedno z największych muzeów na świecie, 
Bazylika Saint-Denis – kolebka Paryża, dawna nekropolia królów 
i książąt francuskich, Wersal – zespół pałacowy znajdujący się w 
pobliżu Paryża, Ogród Luksemburski – paryski park miejski z Pałacem 
Luksemburskim – obecną siedzibą senatu Francji, Muzeum d'Orsay – 
muzeum sztuki gromadzące głównie eksponaty sztuki francuskiej, 
dzielnica Le Defense – nowoczesna dzielnica biznesowa. 
 
 
 
Turystyka przyczynia się do rozwoju licznych hoteli (w Paryżu jest ich 
około 1450), restauracji, centrów handlowych oraz niezwykle wielu 
instytucji kultury, między innymi kin (336), galerii (300) czy teatrów 
(93).  Co roku odbywa się w tym mieście kilkaset imprez: kongresów, 
wystaw, imprez sportowych i kulturalnych. Jest miejscem licznych 
konferencji międzynarodowych (200–300 rocznie). Stolica Francji jest 
ważnym centrum nauki – funkcjonuje w niej 13 uniwersytetów, 
najsłynniejsza to Sorbona. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Transport; 

 

Londyn jest wielkim węzłem komunikacji drogowej, krzyżuje się 

9 autostrad oraz 5 innych ważnych dróg krajowych. Wszystkie 

połączone są z autostradą M25, która tworzy pierścień wokół 

miasta.  

Komunikacja miejska - metro, najstarsze na świecie – 12 linii, 

szybka kolej podmiejska, liczne linie tramwajowe oraz  

autobusowe (niskopodłogowe autobusy piętrowe, są symbolem 

miasta). Brzegi Tamizy spięte są 28 mostami drogowymi 

i kolejowymi oraz trzema tunelami pod jej korytem. 

W Londynie znajduje się 10 dużych dworców kolejowych. 

Uruchomiono bezpośrednie połączenie do Paryża i Brukseli w 1994 

roku przez tunel pod kanałem La Manche. 

Londyn jest największym międzynarodowym węzłem transportu 

lotniczego, największe lotniska: Londyn-Heathrow, obsługujący 

około 72 mln pasażerów rocznie czy Londyn-Gatwick, około 35 

mln. 

W dzielnicy Woolwich (cześć Greenwich), około 10 km w dół rzeki 

od Tower, zlokalizowany jest duży port handlowy. 

 

 

 

 

 

 

Paryż jest największym węzłem komunikacyjnym we Francji i jednym 

z największych na świecie. Paryż otaczają 3 obwodnice, a sieć dróg 

jest bardzo gęsta. Aglomerację z resztą kraju łączy 8 promieniście 

rozchodzących się autostrad.  

Komunikacja miejska – metro działające od 1900 roku (jedno z 

najstarszych na świecie, zaraz po Londynie), liczy sobie 16 linii, 

pozwala na bardzo sprawną komunikację w obrębie całego miasta. 

Komunikacją uzupełniającą są autobusy i tramwaje, a na większych 

dystansach: kolejka RER oraz transport podmiejski sieci Transilien. 

Prawdziwą gratką dla turystów są też tramwaje wodne. 

Miasto posiada 6 dużych dworców kolejowych. Pociągi francuskie, 

zwłaszcza dalekobieżne, są szybkie i wygodne. Np. TGV – (Train a 

Grande Vitesse, francuski pociąg o wielkiej prędkości) poruszający się 

z prędkością 300 km/h i są najszybszymi pociągami w Europie.  

Zespól miejski Paryża obsługuje 14 portów lotniczych – największy z 

nich to lotnisko im. Charlesa de Gaulle’a, będące zarazem jednym z 

największych portów lotniczych w Europie i na świecie. Inne znane 

lotniska to – Orly - wykorzystywany najczęściej przez tanie linie 

lotnicze  oraz biznesowe lotnisko Le Bourget, znane także z pokazów 

lotniczych. 

 



Paryż i Londyn – są metropoliami o zasięgu światowym -  są miejscem skupiającym rynki finansowe, zarządzają gospodarką światową, wpływają 

na wielkość produkcji przemysłowej, wymianę handlową i przepływ usług na świecie. 

Cechy wielkich miast Europy – Paryża i Londynu; 

 W centrum lub jego pobliżu znajduje się dzielnica usługowo-biznesowa, w której dominują wysokie biurowce (np. londyńskie City, 

paryskie La Défense); 

 Przedmieścia są bardzo rozległe i pełnią głównie funkcje mieszkaniowe; 

 Ogromna liczba dojeżdżających do pracy w centrum potęguje ruch uliczny i korki. Komunikację ułatwiają rozbudowane systemy 

transportu zbiorowego - głównie metro; 

 Stare fragmenty miast są poddawane rewitalizacji i zaczynają pełnić nowe funkcje; 

 Do obu miast przyjeżdżają rocznie miliony turystów, którzy zwiedzają zabytki, muzea, galerie i korzystają z innych atrakcji; 

 

 

 


