
CAMBRIDGE



CAMBRIDGE

 Cambridge to miasto w Wielkiej Brytanii (południowa Anglia), 

stolica hrabstwa Cambridgeshire, w dystrykcie Cambridge, 

położone nad rzeką Cam, około 80 km (50 mil) na północny 

wschód od Londynu. 



KING’S COLLEGE

 King’s College jest jednym z kolegiów 

należących do Uniwersytetu 

Cambridge w Anglii.

 Formalna nazwa kolegium brzmi The King’s

College of Our Lady and St. Nicholas in

Cambridge. W kontekście uniwersyteckim, 

kolegium jest przeważnie znane po prostu 

jako King’s.



 12 lutego 1441 roku dziwiętnastoletni wówczas król Henry VI wydał oficjalny dokument 
tzw. Letters patent, zatwierdzający założenie koledżu. Przez kolejne trzy lata wykupywał ziemię 
w centrum średniowiecznego Cambridge pod budowę college'u. Według początkowych planów 
college miał mieć jednego provosta i 12 (tylu ile apostołów) uczniów. Kiedy rozpoczęto budowę 
Old Court, król zdecydował iż college ma mieć 70 akademików, którzy przybywali tutaj na naukę 
z założonej przez króla wcześniej szkoły z internatem w Eton. Przez kolejne 400 lat na King’s
College przyjmowani byli wyłącznie studenci z Eton.



ST JOHN'S COLLEGE

 St. John’s College jest składnikiem 

Uniwersytetu  Cambridge . Szkoła została 

założona przez Małgorzatę Beaufort. 

Absolwenci  Kolegium obejmują zwycięzców 

dziesięciu Nagród Nobla siedmiu premierów i 

dwunastu arcybiskupów różnych krajów, co 

najmniej dwóch książąt i trzy osoby uznane za 

święte. 



ST. JOHN’S COLLEGE



TRINITY COLLEGE

 Trinity College – jedno 
z kolegiów (colleges) Uniwersytetu w 
Cambridge w Anglii.

 Oficjalna nazwa kolegium, to College of the Holy 
and Undivided Trinity within the Town and 
University of Cambridge of King Henry the Eighth's
foundation (pol. Kolegium Świętej i Niepodzielnej 
Trójcy w Mieście i Uniwersytecie Cambridge 
Ufundowane przez Króla Henryka Ósmego). 
Określenie potoczne to Trinity.



TRINITY COLLEGE



 Most znajduje się obok Queens’ College i przyciąga 
sporą liczbę turystów dzięki swojej legendzie. Mówi ona, 
iż most został zbudowany przez samego Sir Isaaca 
Newtona, który za sprawą swojego geniuszu 
zaprojektował go tak, iż nie potrzebował żadnych 
elementów metalowych, a budulcem było tylko drewno.

 Kilka lat później studenci i pracownicy naukowi 
postanowili rozłożyć go, by zobaczyć jak to wszystko się 
trzyma, jednak nie potrafiąc złożyć go z powrotem 
sposobem jaki zaprojektował Newton, musieli użyć nitów 
i innych metalowych połączeń. Fakt, iż Newton zmarł 22 
lata przed zbudowaniem mostu, pozwala niestety wątpić 
w tę historię.



MOST MATMATYCZNY





CORPUS CLOCK



 Corpus Clock to  duży rzeźbiony  zegar na skrzyżowaniu Bene't Street i 

Trumpington Street. Został on opracowany i finansowany przez Johna C. 

Taylor, starego członka kolegium.

 Została ona oficjalnie zaprezentowany publicznie w dniu 19 września 2008 

roku przez fizyka Stephena Hawkinga.



THE BRIDGE OF SIGHS

 Most Westchnień w Cambridge to zadaszony 
most w St. John College. Został zbudowany w 
1831 roku i przecina rzekę Cam. Architektem 
był Henry Hutchinson. 

 Jej nazwa pochodzi od Mostu Westchnień w 
Wenecji, choć niewiele mają ze sobą wspólnego 
architektonicznie poza faktem, że oba są 
pokryte zadaszeniem.



MOST WESTCHNIEŃ



CHRIST’S COLLEGE

 College powstał w roku 1437 z inicjatywy Williama 
Byngham, księdza z Londynu, w celu kształcenie 
nauczycieli. Początkowo określany był jako God's
House (pol. Domu Bożego). W roku 1446 college 
otrzymał od Henryka V Królewską Licencję. God's
House przeniesiono wówczas w inne miejsce, gdyż 
na jego dotychczasowym miejscu powstały nowy 
college znany jako King’s College. Christ’s College 
znajduje się w obecnym miejscu od roku 1448. W 
tym samym roku otrzymał drugą Licencję 
Królewską, która uważana jest za oficjalny 
dokument założenia koledźu.



CHRIST’S COLLEGE



QUEEN’S COLLEGE

 Queen’s College to część Uniwersytetu 

Cambridge w Anglii. Queen’s jest jedną z 

najstarszych i największych uczelni 

uniwersytetu, założony w 1448 przez Margaret 

Andegaweńską (królowej żony Henryka VI, który 

założył Kings College) i ma jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych budynków w Cambridge. 

Kolegium rozciąga się po obu stronach rzeki 

Cam.



QUEEN’S COLLEGE



KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ I MĘCZENNIKÓW

 Kościół Matki Bożej i Męczenników angielskich 

to kościół parafialny rzymskokatolicki położony 

u zbiegu Hills Road i Lensfield Road w 

południowo-wschodniej Cambridge. Jest to duży 

kościół gotycki zbudowany w latach 1885 i 

1890.



KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ I MĘCZENNIKÓW



CORPUS CHRISTI COLLEGE

 Corpus Christi College– powszechnie znany jako 
„Corpus” - jedna z uczelni wchodząca w 
skład Uniwersytetu w Cambridge. Założona w 1352 
roku, jako jedyna, przez mieszczan miasta Cambridge. 
Szósty na liście najstarszych college’ów Uniwersytetu w 
Cambridge. Drugi najmniejszy college pod względem 
ilości studiujących i nauczycieli , których jest około 500 
osób, a także najmniejszy pod względem naboru 
studentów. W nieoficjalnej Tabeli Tompkinsa, na której 
sklasyfikowane są wszystkie uczelnie wchodzące w 
skład Uniwersytetu w Cambridge, w roku 2012 „Corpus” 
był na trzecim miejscu.



CORPUS CHRISTI



FITZWILLIAM MUSEUM

 Fitzwilliam Museum – muzeum sztuki 

i starożytności położone w Cambridge, w Anglii. 

Jest odwiedzane przez około 470,000 osób 

rocznie. Stoi na czele zrzeszającego 16 

muzeów konsorcjum University of Cambridge 

Museums , finansowanego przez Arts Council

England



FITZWILLIAM MUSEUM



FITZWILLIAM MUSEUM



FITZWILLIAM MUSEUM



FITZWILLIAM MUSEM



UNIVERSITY MUSEUM OF ZOOLOGY

 Muzeum mieści się obszerny zbiór naukowo 

ważnego materiału zoologicznego. 



MUZEUM ZOOLOGICZNE



GRANTCHESTER

 Grantchester to wieś nad rzeką Cam. Leży w pobliżu 

Cambridge.  Grantchester jest wymieniony w 1086 

Domesday Book.



THE ORCHARD TEA GARDEN

 The Orchard to herbaciarnia i ogród herbaty w 

Grantchester, niedaleko Cambridge. Od 

momentu otwarcia w 1897 roku, stało się 

popularnym miejscem dla studentów 

Cambridge, nauczycieli i turystów, jak i 

mieszkańców. 



THE ORCHARD



ELY

 Katedra w Ely (dokładnie – Kościół Katedralny Świętej i 
Niepodzielnej Trójcy w Ely, ang. Ely Cathedral) –
anglikańska katedragotycka w diecezji Ely, siedziba 

anglikańskiego biskupa Ely, znajdująca się w mieście Ely w 
hrabstwie Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii.

 Budowę katedry rozpoczęto za panowania Wilhelma 
Zdobywcy w 1083 r. Trwała aż do XIV w.

 Katedra, mierząca 565 stóp (ok. 172 m), jest najdłuższym 
gotyckim kościołem nie tylko w Anglii, ale także w Europie, 
jednak prawdopodobnie ze względu na lokalizację, żadne 
większe miasto nie zostało tu zbudowane. Górując nad 
okolicą, do dziś pozostaje przykładem wielkości 
średniowiecznych zakonów.



ELY




