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Filadelfia
„Miasto braterskiej miłości”, założone
przez Williama Penna, urzeka
europejską atmosferą i bogatym
dziedzictwem kulturowym.
Zob. s. 184.
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Waszyngton, D.C.

Kup książkę

W mieście, które od początku
swego istnienia miało pełnić funkcję
administracyjnej i politycznej stolicy
młodych Stanów Zjednoczonych,
znajduje się mnóstwo muzeów
i pomników upamiętniających
historię kraju. Zob. s. 239.
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Nowy Jork
Miasto, które nigdy nie zasypia, jest
kwintesencją nadziei związanych
z Ameryką i jednym z jej symboli –
sztuki, architektury, shoppingu,
nocnego życia…
„Wielkie jabłko” jest tylko jedno.
Zob. s. 108.
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Wodospad Niagara
Potężny wodospad położony na
granicy z Kanadą ogłusza hukiem
spadającej wody i olśniewa
zapierającą dech w piersiach
panoramą. Zob. s. 143.
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Boston
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Stolica stanu Massachusetts, kolebka
amerykańskiej niepodległości,
kultywuje tradycje elegancji
i dobrego smaku. Siedziba kilku
najbardziej prestiżowych uczelni na
świecie. Zob. s. 156.
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Taliesin
Rozległa posiadłość Franka
Lloyda Wrighta (1867–1959),
najsłynniejszego amerykańskiego
architekta, służyła mu jednocześnie
za dom i pracownię.
Zob. s. 441.
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Detroit
Miasto związane z amerykańskim
przemysłem motoryzacyjnym
podnosi się z ruin, co stanowi
zwiastun oryginalnej wizji
przyszłości.
Zob. s. 324.
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Baltimore
Najważniejsze miasto stanu
Maryland, kiedyś jeden
z największych portów i głównych
ośrodków gospodarczych w kraju,
przeżywa obecnie odrodzenie.
Zob. s. 219.
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Chicago
Stolica Środkowo-Zachodnich
Stanów Zjednoczonych, zwana
„Windy City”, to zachwycające
kosmopolityczne miasto. Uchodzi też
za jeden z najważniejszych ośrodków
światowej architektury. Zob. s. 341.
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Colonial Parkway
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Na terenach między Waszyngtonem
a Williamsburgiem angielscy
koloniści założyli swe pierwsze
osady. To kolebka amerykańskiego
narodu i świadek narodzin kraju.
Zob. s. 311.
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Most Brookliński w Nowym Jorku

NIE PRZEGAP

NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIA
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Watkins Glen State Park
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Ü Spacer lub rowerowa
przejażdżka mostem
Brooklyńskim oraz podziwianie

zachwycającej panoramy
Manhattanu i nowojorskiego portu.
Zob. s. 113.

Ü Chwila orzeźwienia
pośród fal Atlantyku,

blisko Nowego Jorku, w jednej
z eleganckich miejscowości na
Long Island, takich jak Hamptons,
i obcowanie z naturą na jednej
z najdzikszych wysp położonych
wzdłuż wybrzeża. Zob. s. 125.

Ü Pionierskie przeżycia

– degustacja dania kuchni włoskiej,
francuskiej lub amerykańskiej,
przygotowanego przez jednego
z przyszłych wielkich szefów kuchni,
absolwentów The Culinary Institute
of America, w dolinie rzeki Hudson.
Zob. s. 131.

Ü Podróż w czasie –
odkrywanie codziennego życia
XIX-wiecznych mieszkańców
amerykańskich wsi w Genesee
Country Village and Museum
niedaleko Rochester. Możliwość
spędzenia nocy… bez prądu
i bieżącej wody. Dla amatorów
przygód Zob. s. 141.
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Widok na Atlantyk na jednej z plaż Long Island

– lot nad rzeką Hudson na pokładzie
dwupłatowca z epoki w Old
Rhinebeck Aerodrome. Zob. s. 132.

Ü Uczta dla podniebienia
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Współczesny
północny wschód
Od silnie zurbanizowanego wschodniego wybrzeża (Mid-Atlantic) po rozległe równiny Środkowego Zachodu (Midwest), od zabytkowych miasteczek
rozsianych wzdłuż Colonial Parkway po metropolie położone nad Wielkimi
Jeziorami – podróż po wschodniej części Stanów Zjednoczonych jest zachętą do odkrywania jednego z najbogatszych, najbardziej zróżnicowanych,
a zarazem zachwycających i kontrowersyjnych państw na świecie.

Mid-Atlantic
(Stany Środkowoatlantyckie)
Zdaniem historyka Fredericka
Jacksona Turnera region położony
między Nową Anglią (na północy)
i południowymi stanami posiada
cechy typowo amerykańskie. W istocie zjawisko zwane tyglem wielokulturowym (melting pot) jest tu
bardziej widoczne niż w pozostałych
regionach, co wynika z napływu
imigrantów z obszarów innych niż
anglosaskie. Na tym silnie zurbanizowanym obszarze znajdują się
wielkie miasta i konurbacje, m.in.
Waszyngton (stolica USA) i Nowy
Jork (uznawany za światową stolicę finansów). Kołem zamachowym
gospodarki Pensylwanii jest rolnictwo, ale gospodarka pozostałych
stanów należących do regionu
Mid-Atlantic opiera się głównie na
usługach; zarobki tutejszych mieszkańców są wyższe od wynagrodzeń osób mieszkających w innych
zakątkach kraju. Pensylwania, która
może się pochwalić bogatymi zasobami naturalnymi (ruda żelaza,
węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz
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łupkowy), zalicza się do najbardziej
uprzemysłowionych amerykańskich
stanów, choć lata świetności potężnych hut stali w Pittsburghu dawno
minęły. Baltimore, którego chlubą
są edukacja i medycyna, pozostaje
ważnym ośrodkiem stoczniowym
i drugim co do wielkości portem
na wschodnim wybrzeżu (pierwsze miejsce zajmuje pobliski port
New York-New Jersey). W Norfolk
znajduje się największa baza marynarki wojennej na świecie. Istotna
dla rozwoju regionu jest również
turystyka – Nowy Jork przyciąga
ludzi z całego świata, podobnie jak
Filadelfia i Waszyngton uznawane
za miasta sztuki, kultury i historii.
Turyści tłumnie odwiedzają też
nadmorskie miejscowości wypoczynkowe.

Midwest (Środkowo-Zachodnie Stany
Zjednoczone)
Region, w którym osiedlili się
imigranci z krajów niemieckich, skandynawskich i słowiańskich, słynący
z przywiązania do tradycyjnych
wartości, kontrastuje z obszarami

Poleć książkę

55

WSPÓŁCZESNY PÓŁNOCNY WSCHÓD

Pola kukurydzy
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rolniczymi i wielkimi ośrodkami
przemysłowymi, takimi jak Chicago,
Detroit czy Minneapolis. Bezkresne
pola uprawne między korytami rzek
Ohio i Missouri graniczą z obszarem, który można określić mianem
pasa mlecznego, rozciągającego się wzdłuż Wielkich Jezior, od
Wisconsin (największy wytwórca
sera w kraju i drugi pod względem
produkcji mleka) po Nową Anglię.
Region pełni też funkcję ważnego
ośrodka hodowli bydła, choć ubojnie, z których słynęło m.in. Chicago,
przeniesiono już gdzie indziej.
W Minnesocie prym wiódł niegdyś
przemysł (na początku XX w. miasto
dzierżyło palmę pierwszeństwa
w dziedzinie produkcji mąki), jednak
obecnie stawia na rozwój najnowszych technologii i sektora usług
(medycyna, handel), choć wciąż
pozostaje kluczowym producentem
kukurydzy i soi. W Regionie Wielkich
Jezior, żyznym i bogatym w zasoby
naturalne, rozwinęła się działalność
handlowa, rolnicza i przemysłowa
dzięki szlakom żeglugi rzecznej.
Chicago jest jednym z najważniejszych ośrodków handlu zbożem na
świecie (prężnie działająca branża
rolno-spożywcza) i drugim pod
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względem znaczenia ośrodkiem
finansowym w kraju. W Detroit,
uznawanym za kolebkę amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego, mieszczą się siedziby koncernów
zaliczanych do tzw. „Wielkiej Trójki”
(„Big Three”): Forda, General Motors
i Chryslera. Miasto, które w 2013 r.
ogłosiło upadłość, obecnie postawiło
na rozwój sektora usług (zdrowie,
edukacja, kredyty, nieruchomości).
Michigan, które boleśnie odczuło
skutki przemian przemysłowych
i kryzysu, powoli żegna się z chudymi
latami, choć nadal zajmuje 2. miejsce
pod względem poziomu bezrobocia
(3,7% w lipcu 2017 r., 4,3% w skali
kraju).

Nowa Anglia
Właśnie tutaj, w pobliżu Cape Cod,
w listopadzie 1620 r. dobił do brzegu
statek z „ojcami pielgrzymami”, czyli
grupą purytanów poszukujących
wolności religijnej. Od czasu osiedlenia się pierwszych kolonistów Nowa
Anglia i Boston, który jest administracyjną, finansową, uniwersytecką
i kulturalną stolicą regionu, zajmują
ważne miejsce w historii Ameryki.
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Nowojorski Central Park
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Most Brookliński i Manhattan
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Spojrzenie na stan Nowy Jork
Bez wątpienia Nowy Jork, na całym świecie uznawany za
niepisaną stolicę Ameryki, jest najbardziej dynamicznym
i najmodniejszym miastem Stanów Zjednoczonych. Na
północ od tej metropolii znajduje się dolina rzeki Hudson;
miejscowy krajobraz, w którym dominują barwy niebieskawe, dał początek nazwie amerykańskiej szkoły malarskiej – Hudson River School
(XIX w.).
MIASTO I WYSPY
Właściwe miasto zajmuje obszar o powierzchni 128 ha i składa się z pięciu tzw.
boroughs (okręgów administracyjno-prawnych): Manhattanu, Brooklynu, Queens,
Bronxu i Staten Island, położonych częściowo na stałym lądzie, a częściowo na
wysepkach i większości zachodniej części Long Island. Wyspa o powierzchni ponad
4000 km2 ciągnie się wzdłuż wybrzeża Connecticut, a jej najdalej wysunięty kraniec
jest położony na wysokości Rhode Island. Ze względu na znaczny stopień gęstości
zaludnienia aglomeracji nie można precyzyjnie określić, gdzie miasto się zaczyna,
a gdzie kończy. Jedynie wschodni kraniec wyspy, kraina klifów, wydm i słonych
bagien, których widok zapada głęboko w pamięć, wydaje się nietknięty nowojorskim szaleństwem.
WIELKA HISTORIA I MIEJSCE WYPOCZYNKU
Od północnych granic Nowego Jorku aż do doliny rzeki Hudson można napotkać
zabytkowe domy i miejsca związane z wojną o niepodległość, odkrywając burzliwą historię miasta i jego architektoniczne dziedzictwo.
Nowy Jork, Long Island i dolina rzeki Hudson to popularne kierunki turystyczne,
obfitujące w atrakcje zarówno dla miłośników miasta, jak i uroków wsi oraz morza.
NAJLEPSZA PORA NA PODRÓŻ
Do miasta najlepiej przyjechać latem, natomiast jesień stanowi idealną porę na
odkrywanie okolic metropolii. W okresie babiego lata, od początku października do połowy listopada, przyroda zachwyca feerią barw. Pogoda (temperatura
ok. 21°C) zachęca do spacerów po Central Parku, przejażdżek samochodowych
po Long Island lub wypadu do doliny rzeki Hudson.
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