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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Nowy Jork nie zasypia
Wielonarodowy tygiel będący najludniejszym
i najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem w Stanach Zjednoczonych. Żółte taksówki, legendarna Statua Wolności i hot dogi
sprzedawane z wózków na rogach ulic. Nowy
Jork nie bez powodu nazywany jest miastem,
które nigdy nie śpi.

Rozstawiam statyw przed złotą rzeźbą
Prometeusza, znajdującą się przy Rockefeller Center. Natychmiast podbiega do mnie
umundurowany ochroniarz.
– Przepraszam, tutaj nie wolno robić
zdjęć ze statywem – zwraca mi uwagę.
– Dlaczego? – dopytuję.
– Ponieważ niedawno ktoś potknął
się o własny statyw i wytoczył nam proces
– wyjaśnia.
Nic dziwnego. Jesteśmy przecież w kraju, którego mieszkańcy wygrywają wielomilionowe odszkodowania za poparzenie się
zbyt gorącą kawą. Posłusznie pakuję statyw
do pokrowca i ruszam Piątą Aleją w kierunku
Empire State Building.

M iasto z lotu ptaka

M ekka turystów
Serce miasta bije na Times Square, placu położonym na skrzyżowaniu Broadwayu
i Siódmej Alei. Jego nazwa pochodzi od dziennika New York Times, którego redakcja mieściła się w trójkątnym wieżowcu usytuowanym
u zbiegu ulic. Dziś przypomina ogromny słup
ogłoszeniowy. Kolorowe neony i krzykliwe
billboardy przyciągają rocznie ponad 40 mln
turystów. Najlepiej podziwiać je z okien restauracji R Lounge hotelu Renaissance.
W Magnolia Bakery, cukierni zawdzięczającej swoją popularność serialowi „Seks
w wielkim mieście”, kupuję aromatyczną kawę
i marchewkową babeczkę cupcake. Pachnące cynamonem ciastko pokryte jest warstwą

kremowego serka i posypane orzechami włoskimi. Mam nadzieję spalić nadprogramowe
kalorie podczas spaceru po Central Parku.

O aza zieleni
na M anhattanie
Podobnie jak Statua Wolności i most brooklyński, Central Park to już instytucja. Położony w centrum Manhattanu teren zajmuje
powierzchnię dwukrotnie większą niż Monako
i ośmiokrotnie większą niż Watykan. Eksperci
obliczyli, że znajdująca się tutaj ziemia warta
jest 530 mld dolarów. Poprzecinane krętymi
ścieżkami łąki, zielone pagórki i lśniące lustra
stawów otoczone ścianą nowoczesnych wieżowców sprawiają nieco surrealistyczne wrażenie.
W Central Parku nie mogło zabraknąć
polskiego akcentu. Znajdujący się tutaj pomnik Władysława Jagiełły przedstawia króla
trzymającego dwa nagie miecze ofiarowane
przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Siedmiometrową
rzeźbę z brązu ufundowano z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Ze spojrzeniem
skierowanym w stronę zamku belwederskiego
władca prezentuje się majestatycznie w otulającym park zmroku.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Nowy Jork najlepiej odwiedzić jesienią lub wiosną. Zimy są mroźne,

a w lecie panuje duża wilgotność, skutecznie
zniechęcając do zwiedzania.
Język: Językiem urzędowym jest angielski.
Waluta: Dolar amerykański; 1 dolar = 3,70
złotych.
Wiza: Obywatele polscy podróżujący
do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać
ważną wizę turystyczną. Decyzja o jej przyznaniu podejmowana jest indywidualnie przez
konsula.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Podziwiaj Statuę Wolności – posąg podarowany Amerykanom przez rząd francuski w stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Przedstawia kobietę trzymającą
w prawej dłoni pochodnię, a w lewej – tablicę
z datą uzyskania przez Stany Zjednoczone
niepodległości.
Zwiedź Strefę Zero, gdzie 11 września
2001 roku dwa samoloty uderzyły w bliźniacze
wieże World Trade Center. Dziś w miejscach,
w których stały budynki, znajdują się dwa baseny. Na ich krawędziach umieszczono imiona
i nazwiska ofiar zamachu.
Zobacz przedstawienie na Broadwayu,
gdzie oprócz dzieł amerykańskich dramaturgów wystawia się także cieszące się ogromną
popularnością musicale, takie jak Król Lew.

MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Empire State Building to jeden z najlepiej
rozpoznawalnych drapaczy chmur na Manhattanie. Zaprojektowany w stylu art déco wieżowiec powstał w niecały rok. Dzięki szybkiemu
tempu pracy codziennie przybywało jedno
piętro. Budynek ma dwa tarasy widokowe.

Odwiedzając go, lepiej nastawić się na długie
oczekiwanie w kolejkach – najpierw do kas
biletowych, następnie do kontroli bezpieczeństwa, a w końcu – do wind.
W pogodne dni rozciąga się stąd widok
na pięć sąsiednich stanów – Nowy Jork, New
Jersey, Pensylwanię, Connecticut i Massachusetts. Warto zwrócić uwagę na iluminację wieżowca, zmieniającą się w zależności od pór
roku i obchodzonych świąt. Najwyższe piętra
budynku podświetlone są na zielono z okazji
dnia św. Patryka, przybierają barwy flagi narodowej w Dzień Niepodległości i mienią się
wszystkimi kolorami tęczy podczas czerwcowej Parady Gejów.

Najlepszy widok na miasto rozciąga się z położonego na 86. piętrze Empire State Building tarasu widokowego

W miejscu, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center, utworzono muzeum i pomnik pamięci ofiar

Times Square to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych na świecie

Charakterystyczna rzeźba Love z ustawioną pod kątem literą O jest znanym symbolem popkultury

