
 MOSKWA   
(ros. Москва) 

STOLICA ROSJI 



Moskwa 

  to stolica Rosji od 1918 roku , położona jest nad 
rzeką Moskwą.  

 Liczy według oficjalnych danych  ponad  
10 mln mieszkańców, nieoficjalne dane mówią  
o 16 mln.  

 Zajmuje powierzchnię 1 081 km². 

 Stanowi największe centrum naukowe, 
kulturalne i ekonomiczne  Rosji.  

 Znajduje się tu siedziba Prezydenta – Kreml  
i rosyjskiej Dumy czyli Parlamentu.  

 



  

 Na Moskwę przypada 1/4 dochodu PKB 
wytwarzanego w całym kraju. Moskwa ma 
dogodne położenie komunikacyjne. Świetne 
zaplecze ekonomiczne. Najbardziej 
prestiżowe uczelnie .   

 Liczne zabytki Moskwy i miejsca turystyczne 
czynią z niej miasto atrakcyjne i odwiedzane 
przez rzesze turystów. 

   



Położenie 

 Moskwa leży w zachodniej części Rosji, 640 km 
na południowy-wschód od Sankt Petersburga  
i 970 km na wschód od granicy z Polską.   

 Położona jest w środkowej części Niziny 
Wschodnioeuropejskiej, na północno-zachodnim 
skraju zindustrializowanego i gęsto 
zaludnionego terenu, który wyznacza płytka  
i szeroka dolina rzeki Moskwy, dopływu Oki. 
Jedyne wzniesienie w tym regionie tzw. Wzgórze 
Wróblowe, znajduje się na południowy zachód 
od miasta. 



Klimat 

 W mieście panuje klimat kontynentalny  
z umiarkowanym wpływem zachodnich wiatrów 
znad Oceanu Atlantyckiego, długą mroźną zimą 
(średnia temperatura w styczniu -10,2 stopniC)  
i ciepłym latem (średnia temperatura w lipcu 
18stopni C). Na obrzeżach Moskwy i w parkach 
występuje roślinność strefy lasów mieszanych,  
tj. sosna, świerk, brzoza. Środowisko naturalne 
jest silnie przekształcone.  Większość małych 
rzek zasypano lub zamknięto w podziemnych 
kanałach, z kolei rzekę Moskwę połączono 
Kanałem im. Moskwy (o długości 128 km)  
z Wołgą tworząc szlak żegluglowy. 



Urbanistyka 

 Współczesna Moskwa zachowała koncentryczny 
układ urbanistyczny odzwierciedlający kolejne 
etapy jej rozbudowy. Ulice Bulwarowe Koło  
i Sadowe Koło przebiegają w miejscu dawnych 
fortyfikacji. Następny etap rozwoju zabudowy 
miasta wyznacza moskiewska szosa obwodowa 
o długości 109 km, z lat 1952-1962. Od tego 
czasu w granice administracyjne Moskwy 
włączono jeszcze parę położonych dalej terenów 
zieleni. Dziś tereny zielone stanowią prawie 20 % 
powierzchni miasta, a spośród wielu parków do 
największych zaliczają się: Izmajłowski  
i Sokolnicki. 



Gospodarka 

 Moskwa jest najważniejszym ośrodkiem 
gospodarczym Rosji. Największe znaczenie ma 
przemysł maszynowy, metalowy, środków 
transportu i elektrotechniczny. Istotny jest również 
przemysł tekstylny, drzewny, chemiczny, materiałów 
budowlanych, poligraficzny i wydawniczy.  
Miasto jest siedzibą państwowych oraz 
zagranicznych instytucji bankowych  
i ubezpieczeniowych. Działa tu Międzynarodowa 
Giełda Walutowa, giełda towarowa oraz Izba Handlu 
Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. 
W Moskwie mieszka największa w kraju grupa osób 
najzamożniejszych. 



Nauka 

 To wielkie centrum naukowo-kulturalne  
o światowym znaczeniu. Tutaj mają siedzibę: 
Rosyjska Akademia Nauk, rosyjskie akademie 
specjalistyczne (medycyny, rolnictwa, 
akademia sztuki oraz ponad 1 tys. instytutów 
naukowo-badawczych, biur konstrukcyjnych  
i laboratoriów). Wśród ponad 80 szkół 
wyższych jest 13 uniwersytetów oraz  
13 uczelni akademickich. 



Zabytki 

 Najważniejszym symbolem Moskwy jest 
oczywiście Kreml. Jego początki sięgają XV 
wieku.  Na jego terenie otoczonym wysokim 
murem znajdują się: zbrojownia, 3 sobory, liczne 
muzea czy słynna Car - Puszka i  Dzwon.   

Kreml Moskiewski wewnątrz – sobory i zbrojownia 



Lokalizacja Kremla w Moskwie 

Kreml moskiewski  
( ros. Московский 
Кремль)  
− gród warowny 
na  wzgórzu, na 
wschodnim (lewym)  
brzegu  rzeki Moskwy.  
Jego ogólna 
powierzchnia wynosi  
28  ha.  



  
    
Jest to warownia z zabudowaniami książęcymi, 
cerkwiami i budynkami administracyjnymi.  

 Kreml jest obecnie siedzibą  
Prezydenta Rosji .  
W 1955 roku Kreml otwarto dla 
 zwiedzających, czyniąc go  
muzeum na wolnym powietrzu.  
Od 1961 jest strefą  
niezamieszkaną.  
W 1990 roku został wpisany na 

 Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO


PLAC CZERWONY  

(ros.Красная площадь)  
 
Długi na 330 metrów plac jest symbolem miasta, to tutaj 
odbywają się wszystkie najważniejsze wydarzenia. 



 Nazwa placu nie odnosi się do czasów 
Związku Radzieckiego, a pochodzi od 
starosłowiańskiego słowa „piękny”. Obecnie 
jednak w języku rosyjskim słowo „krasnyj” 
oznacza czerwony. 

 

 Na Placu Czerwonym zobaczysz kilka 
słynnych zabytków Moskwy i każdemu z nich 
warto poświęcić trochę uwagi: 



Sobór Wasyla Błogosławionego 
 (ros. Собор Василия Блаженного)  
lub  
Sobór Opieki Matki Bożej na Fosie 
 (ros.Собор Покрова Богородицы, что на Рву)  
  
Sobór zbudowany w XVI wieku, za czasów cara Iwana 
Groźnego. Według legendy, po ukończeniu budowli car kazał 
oślepić architektów, by nigdy nie  
zbudowali już niczego równie 
 pięknego. Sobór upamiętnia  
zwycięstwo nad Tatarami  
i zdobycie Kazania i składa się  
z ośmiu odrębnych cerkwi,  
symbolizujących 8 dni walk  
pod Kazaniem – połączonych  
wspólną podstawą. 



Mauzoleum Lenina 
(ros. Мавзолей Ленина) 

Przywódca rewolucji 
październikowej (1917r.), 
Włodzimierz Ilicz Ulianow, 
lepiej znany jako Lenin 
wbrew woli swojej i swojej 
rodziny pochowany jest  
w mauzoleum na Placu 
Czerwonym. 

Jego ciało jest zabalsamowane i wystawione na widok 
publiczny.   Wstęp do mauzoleum jest darmowy, ale każdego 
dnia ustawiają się do niego ogromne kolejki turystów. 



 Główny Dom Towarowy   
(ros. Верхние торговые ряды)  

Kolejnym budynkiem na placu 
Czerwonym wartym uwagi jest 
moskiewski dom towarowy, 
wybudowany w XIX wieku. 
Architektura budynku jest 
ciekawa, łączy stal i szkło  
z motywami 
charakterystycznymi dla 
staroruskiej architektury. 
Znajdziesz w nim ponad 1000 
sklepów. 



   Sobór Chrystusa Zbawiciela  

 (ros. Кафедральный Соборный xрам Христa Спасителя)  
Największa świątynia prawosławna na świecie z ciekawą 
historią. Początkowo zaplanowany w 1812 roku jako 
podziękowanie za uchronienie  
Rosji przed najazdem  
Napoleona.  
Przeznaczono na niego dużą  
sumę pieniędzy, która…  
zaginęła w tajemniczych 

 okolicznościach. Prace 
 pod okiem innego już 
 architekta rozpoczęły się  
w 1839 roku i trwały 44 lata.  
Sobór poświęcono w 1883. 



 Niewiele później, bo w 1931 roku Stalin podjął 
decyzję o  wysadzeniu świątyni w powietrze, by 
zrobić miejsce na komunistyczny Pałac Rad. 
Świątynia przetrwała pierwszą eksplozję, dopiero 
druga skutecznie zmiotła ją z powierzchni ziemi. 
Budowa Pałacu Rad, rozpoczęta w 1937, nigdy nie 
wyszła z cyklu zerowego, a jej kontynuowaniu 
przeszkodziła  II wojna światowa.  
Pierwsze próby odbudowy zniszczonej świątyni 
datują się na koniec lat 80. Kamień węgielny pod 
budowę wmurowano 5 grudnia 1990.  Budowę 
rozpoczęto w 1994 r. Uroczyste poświęcenie 
odbudowanej świątyni miało miejsce 19 sierpnia 
2000. 



  Pomnik Piotra Wielkiego    
( ros.Памятник Петру I) 

W pobliżu Soboru Chrystusa 
Zbawiciela, znajduje się  
największy wolnostojący 
posąg w Rosji (i siódmy na 
świecie) – pomnik Piotra I. 
Władze Moskwy kazały 
wybudować pomnik dla 
uczczenia 300-lecia 
rosyjskiej floty, 
zapoczątkowanej właśnie 
przez Piotra I. 



  Teatr Wielki  (ros. Большой театр, 
Государственный академический театр оперы 

и балета России)    

 Zabytkowy i historyczny teatr w  Moskwie. Wystawia 
przedstawienia  operowe i baletowe.  
Balet Bolszoj i Opera Bolszoj 
należą do najstarszych  
i największych zespołów, 
 odpowiednio, baletowych 
 i operowych na świecie.  
Założony w 1776 przez księcia 
 Piotra Urussowa oraz  
Michaiła Jegorowicza  
Maddoxa.  



 Inauguracja teatru odbyła się 18 stycznia 1825. 
Pierwotnie wystawiano tu wyłącznie rosyjskie 
sztuki, jednakże ok. 1840 również  
i zagraniczni kompozytorzy zaczęli wystawiać 
swe dzieła. 

 Pożar w 1853 spowodował rozległe straty. Teatr 
ponownie otwarto w 1856. 

 Podczas  II wojny światowej na budynek spadła 
jedna z bomb, uszkodzenia jednak szybko 
naprawiono. 

  Moskiewski Teatr Wielki był świadkiem wielu 
światowych premier m.in. Wojewody i Mazepy 
Czajkowskiego oraz Aleko i Francesca da Rimini   
Rachmaninowa. 



7) Moskiewskie metro   
(ros. Московский метрополитен) 

Jest pierwszym systemem metra oddanym 
do użytku w Rosji (otwarto 15 maja 1935). 
System składa się z 15 linii; jego długość 
wynosi 408,1 km, na których znajduje się 
238 stacji. Należy do najbardziej 
obciążonych systemów metra na świecie. 
Codziennie korzysta z niego średnio  ok.7-8 
mln pasażerów . 
Metro moskiewskie wyróżniają przede 
wszystkim stacje, których część uważana 
jest za wzorcowy przykład architektury 
socrealizmu  (44 z nich zostały zaliczone do 
obiektów dziedzictwa kulturowego Rosji). 
Ich wnętrza przypominają pałace, pod 
sufitami wiszą misterne  żyrandole. 



Moskiewskie metro  



8) Izmailovski Kreml               
(ros.Кремль в Измайлово)  

  

   

Kreml w Izmailovo   to stosunkowo nowa  budowla    (z 2007 
roku), jednak   w    starorosyjskim   stylu. Mieszanka tradycji  
z bajkowymi wyobrażeniami starej rosyjskiej zabudowy.  
Kreml w Izmailovo  to centrum  
kulturalne. Znajduje się tam 
 targ z pamiątkami  
i tradycyjnymi rosyjskimi  
wyrobami, możesz odwiedzić  
kilka ciekawych muzeów, zjeść  
tradycyjny posiłek. Zobaczysz  
też drewniany sobór – najwyższą  
drewnianą świątynię w Rosji. 



9) Ogród Aleksandrowski    
(ros. Александровский сад)  

Jeden z pierwszych publicznych 

parków w Moskwie. Składa się  

z trzech części, które położone 

są u podnóża zachodnich murów  

 Kremla.  Powierzchnia: ok. 10 ha ,  

długość: 865 m. Założony został 

na polecenie  cara  Aleksandra I. 

Początkowo zwany Parkiem  

Kremlowskim, od 1856 r. nosi 

 miano upamiętniające założyciela. 



10) Państwowa Galeria Trietiakowska 
(ros.Государственная Третьяковская галерея)  

 Muzeum sztuk plastycznych 
w Moskwie, założone w 1856 roku 
przez kupca  Pawła Trietjakowa, 
gromadzące obecnie jedną  
z największych i najbardziej 
znaczących w świecie kolekcji 
dzieł  rosyjskich sztuk pięknych 
(głównie  malarstwo). 3 czerwca 
1918 Galeria Tretiakowska została 
ogłoszona dobrem 
narodowym   Rosji Radzieckiej  
i otrzymała nazwę Państwowa 
Galeria Tretiakowska.   



11)Muzeum kosmonautyki 

Ciekawe muzeum pokazujące 
historię podboju kosmosu – nie tylko 
z perspektywy Rosji (ZSRR), rzetelnie 
pokazane są też osiągnięcia innych  
państw.   
Otwarte w 1981 r.  poświęcone jest 
eksploracji kosmosu, a konkretnie 
radzieckiemu programowi 
kosmicznemu z udziałem Gagarina, 
Siergieja Korolewa, Sputnika  
i Sojuza.  Mieści się w nim ponad  
85 000 różnych przedmiotów  
z wystawami historii lotów, 
astronomii i technologii kosmicznej. 



Inne zabytki i miejsca warte 
odwiedzenia: 

 
 Klasztor i cmentarz Nowodziewiczy 

 Monastyr Doński 

 Patriarsze Prudy 

 Ulice Arbat i Nowy Arbat 

 Synagoga Chóralna 

 Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 

 Zespół pałacowy Kuskowo 

 Muzeum Sztuk Pięknych im.Puszkina 

 i wiele innych. 

 



 Podział administracyjny Moskwy 
 
 Moskwa jest miastem wydzielonym Federacji 

Rosyjskiej i stanowi jej odrębny podmiot. Jest 
też stolicą  obwodu moskiewskiego, chociaż 
sama do niego nie należy.   

  Moskwa dzieli się w pierwszym rzędzie na 
12 okręgów, pierwsze 10 okręgów dzielą się 
na 125  rejony, ostatnie 2 podzielone są na 21 
osiedli. 



Mapa podziału administracyjnego Moskwy 

1.Zielenogradzki okręg administracyjny 
Moskwy (oddzielne miasto w  Zielenogradzie) 
2.Północny okręg administracyjny Moskwy 
3.Północno-wschodni okręg administracyjny 
Moskwy 
4.Północno-zachodni okręg administracyjny 
Moskwy 
5.Centralny okręg administracyjny Moskwy 
6.Wschodni okręg administracyjny Moskwy 
7.Południowy okręg administracyjny Moskwy 
8.Południowo-wschodni okręg administracyjny 
Moskwy 
9.Południowo-zachodni okręg administracyjny 
Moskwy 
10.Zachodni okręg administracyjny Moskwy 
11.Nowomoskiewski okręg administracyjny 
Moskwy 
12.Troicki okręg administracyjny Moskwy 
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Transport 

 W mieście znajduje się: 

- dziewięć dużych dworców kolejowych 
obsługujących pociągi z poszczególnych 
kierunków , 

- metro oraz  

- 3 porty lotnicze i  kilka  

     mniejszych lotnisk. 



 Moskwa to największe miasto Rosji i wraz  
z Petersburgiem, najczęściej odwiedzane przez 
turystów .  

 

 Ma wielu miłośników – wiele osób twierdzi,  
że Moskwa, zabytki i atrakcje, które można tam 
zobaczyć należą do piękniejszych w Europie.  

 

 

 

 DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ  
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