
 

Flag of the United States
The Stars and Stripes

The 50 stars on the flag represent the 50 states of the United
States of America, and the 13 stripes represent the thirteen British
colonies that declared independence from the Kingdom of Great

Britain, and became the first states in the U.S

Meanings for the colors : white signifying purity and
innocence; red, hardiness and valor; and blue signifying

vigilance, perseverance and justice



Obecną flagę USA zaprojektował 17-latek Bob Heft. W 1958 roku
Ameryka liczyła 48. stanów. Flaga w tym czasie zawierała sześć rzędów
ośmiu gwiazd. Nauczyciel historii Hefta wyznaczył projekt, który zakładał,
że każdy z uczniów zaprojektuje swoją wersję flagi. Słysząc pogłoski,
że Alaska i Hawaje mogą wkrótce zyskać stanowość, Heft postanowił
stworzyć flagę z 50. gwiazdami. Dokonał więc modyfikacji 48-
gwiazdkowej flagi swoich rodziców, przyniósł ją i triumfalnie
położyłna biurku nauczyciela. Jego nauczyciel nie był jednak
pod wrażeniem. Heft nie dawał za wygraną i wydzwaniał do Białego
Domu. W końcu dotarł do Waltera H. Moellera z Ohio, który był
zwolennikiem jego projektu. Po tym, jak Alaskę i Hawaje uznano za stany,
Heft odebrał telefon od samego prezydenta Eisenhowera, który oznajmił
mu, że jego projekt flagi został wybrany spośród tysiąca innych. Chłopaka
zaproszono do Białego Domu, gdzie mógł zobaczyć na własne oczy, jak
jego szkolny projekt staje się oficjalną amerykańską flagą.



Washington DC 



Washington, D.C., D.C. in full District of Columbia,  city and capital of the United
States of America that is located on the northern shore of the Potomac River. 
In 1790 the U.S. Congress established a territory to serve as the permanent

seat of the federal government.

Washington DC - the capital of the USA. 



Dystrykt Columbii założony był po rewolucji amerykańskiej jako
siedziba rządu nowo niepodległego kraju, Waszyngton został

nazwany na cześć George'a Washingtona , pierwszego prezydenta
Stanów Zjednoczonych i ojca założyciela .

 Jako siedziba rządu federalnego Stanów Zjednoczonych i kilku
organizacji międzynarodowych Waszyngton jest ważną światową

stolicą polityczną .

United States CapitolWest front of
the U.S. Capitol, Washington, D.C.

Washington DC : flag



 

The most interesting buildings: 

 White House
Washington National

Cathedral

Jefferson Memorial

Lincoln Memorial

Vietnam Veterans
Memorial



Ciekawostki: 
Theodore Roosevelt (32) pozwolił swoim sześciorgu dzieciom zabrać
swoje zwierzęta do Białego Domu w 1901 roku. Poza psami mieli
małego niedźwiedzia, jaszczurkę, świnki morskie, borsuka, węża ,
koguta, hienę, sowę w stodole, królika, kucyka i kurę.
Ponad 15% mieszkańców miasta posługuje się w swoim domu językiem
innym niż angielski.
Biblioteka Kongresu jest największą na świecie biblioteką z ponad 162
milionami książek/eksponatów w swoich zbiorach. Codziennie do
kolekcji dodawanych jest około 12 tys. pozycji.
W piwnicy amerykańskiego Capitolu znajduje się wanna! Cztery
marmurowe wanny zostały zainstalowane w 1859 roku, kiedy większość
senatorów mieszkała w pensjonatach na Capitol Hill, które nie miały
bieżącej wody,więc myli się w pracy.



Kiedy w 1884 r. otwarto pomnik Waszyngtona, była to najwyższa
budowla na świecie, aż do momentu, gdy w 1889 r. wieża Eiffla w
Paryżu zdobyła ten tytuł.
DC to skrót od Dystryktu Kolumbii, który został uznany, aby
uhonorować słynnego odkrywcę.
Jedynym prezydentem pochowanym w DC jest Woodrow Wilson, który
jest pochowany w katedrze narodowej w Waszyngtonie.
Wewnątrz pomnika Waszyngtona znajdowała się winda, ale po
trzęsieniu ziemi w 2011 nie jest dostępna dla turystów.

Pentagon -siedziba Departamentu
Obrony Stanów Zjednoczonych
(zakaz salutowania i noszenia
czapek wojskowych, parking
pomieści 8770 aut


