
Warszawa —  ciekawostki  
o mieście, zabytkach i atrakcjach 



• Warszawa jest stolicą Polski oraz głównym ośrodkiem 
województwa mazowieckiego. To największe polskie miasto, 
położone po obu stronach najdłuższej rzeki w kraju – Wisły. 
Liczbę mieszkańców tego miasta szacuje się na ok. 2,5 
miliona.  

• Nazwa pojawia się w XIV-wiecznych zapiskach jako 
Warseuiensis (1321), Varschewia (1342) i XV wieku jako 
Warschouia (1482). Średniowieczna nazwa brzmiała 
Warszewa, Warszowa. Najprawdopodobniej pochodzi ona od 
formy dzierżawczej imienia Warsz (skróconej formy 
popularnego wówczas staropolskiego imienia Warcisław, 
Wrocisław), używanego m.in. wśród przedstawicieli rodu 
Rawów (Rawiczów) herbu Rawa, właścicieli części terenów w 
dzisiejszym centrum miasta, np. Solca i Mariensztatu.  

• Miasto stołeczne dzieli się na część lewobrzeżną, gdzie 
odnajdziemy główne instytucje kulturalne, siedziby organizacji 
i instytucji miejskich, oraz część prawobrzeżną, z zabytkową 
Pragą. Warszawa jest podzielona na 16 dzielnic, w każdej  
z nich znajdują się urzędy: dzielnicy, stanu cywilnego, 
pomocy społecznej, właściwe dla danego rejonu. 

• W Warszawie ulokowane są także najważniejsze instytucje 
państwowe: Sejm, Senat, rząd, przedstawicielstwa 
zagraniczne (w tym około 70 ambasad), siedziby 
ogólnokrajowych organizacji politycznych, zawodowych, 
gospodarczych, społecznych, artystycznych i religijnych. 
Znajduje się tutaj także mnóstwo organizacji pozarządowych, 
działających również na rzecz cudzoziemców. Warszawa to 
stolica wielu kultur i religii. 

• Jest to bardzo atrakcyjne miejsce dla mieszkańców i turystów, 
pełne zabytków i urokliwych parków. 

 



Warszawa to przede wszystkim bardzo ciekawe miasto,  
w którym nie będziemy się nudzić! Obfitość zabytków  

i ciekawych miejsc, sprawi, że jeszcze nie raz do niego 
powrócimy! 



Łazienki Królewskie 
To jeden z najpiękniejszych kompleksów ogrodowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 

Warszawiacy to magiczne miejsce zawdzięczają Stanisławowi Augustowi, który w XVII wieku 
nabył od Stanisława Lubomirskiego podmiejski zwierzyniec, a następnie przekształcił go w letnią 
rezydencję. Obecnie na terenie Łazienek Królewskich znajduje się szereg zabytków, m.in.: Pałac 

Myślewicki, Amfiteatr, Stara Pomarańczarnia czy Pałac na Wyspie zajmujący centralną część 
parku.  



Zamek Królewski 
Ozdoba Starego Miasta, dawna rezydencja polskich monarchów. We wnętrzach zamku możemy 

zobaczyć przechowywane w nim dzieła sztuki oraz historyczne ciekawostki, takie jak insygnia 
koronacyjne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zamek Królewski, jest rekonstrukcją zespołu 

wysadzonego przez Niemców w 1944 roku. Rekonstrukcja budowli miała miejsce w latach 1971-
84. Dziś wspaniale prezentujący się Zamek Królewski to obiekt wpisany na prestiżową Listę 

Dziedzictwa Unesco. To jedna z ważniejszych wizytówek polskiej stolicy. 
 



Stare Miasto Warszawy i Kolumna Zygmunta 
Starówka Warszawy, niemal całkowicie zniszczona w 1944 roku, powstała „z gruzów” 
w ciągu zaledwie 5 lat. To wszystko, co dzisiaj można zobaczyć na Starym Mieście – 
kolorowe kamieniczki, strzeliste wieże kościołów czy imponujący Zamek Królewski – 

jest efektem odbudowy i rekonstrukcji stolicy po II wojnie światowej. Zwiedzanie 
starówki zwykle rozpoczyna się od placu Zamkowego, na którym w centralnej części 

wznosi się kolumna Zygmunta III Wazy 



Warszawski Barbakan 
 To powstała w XVI w. okazała, półkolista budowla wysunięta poza linię murów obronnych.  

W trakcje drugiej wojny światowej Barbakan został częściowo zniszczony, dzięki rekonstrukcji 
wykonanej w latach 50-tych można obecnie oglądać tę budowlę w pełniej okazałości. W środku 

budynku w sezonie letnim można podziwiać ekspozycje muzealne. 



Podwale 
Biegnąca łukiem ulica Podwale powstała u stóp murów miejskich i fosy otaczających Stare Miasto. 
Początkowo zwana była ulicą Zawalną. Idąc wzdłuż ulicy Podwale w kierunku Placu Zamkowego  
można zobaczyć fragmenty murów miejskich otaczających warszawską starówkę, Pomnik Małego 
Powstańca - upamiętniający dzieci biorące udział w powstaniu warszawskim, zegar znajdujący się 
na fasadzie kamienicy przy ul. Piekarskiej grający melodię do wiersza Marii Konopnickiej, kamień 

upamiętniający dom Konopnickiej oraz Pomnik wodza Jana Kilińskiego. 



Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela 
To właśnie w warszawskiej archikatedrze została zaprzysiężona Konstytucja 3 Maja.  

To tutaj miały miejsce kazania ks. Piotra Skargi, koronacje Stanisława Leszczyńskiego  
i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bazylika pełni nadal bardzo ważną funkcje, tutaj 
między innymi odbyła się część uroczystości żałobnych po śmierci prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego oraz msze inauguracyjne prezydentów m.in. Andrzeja Dudy. 
 



Krakowskie Przedmieście 
To najbardziej atrakcyjny warszawski deptak. Ten wyjątkowy fragment stolicy zaczyna 

się przy Placu Zamkowym, a kończy na Nowym Świecie. Na Krakowskim 
Przedmieściu możemy zobaczyć Pałac Prezydencki, przed którym znajduje się 

pomnik księcia Józefa Poniatowskiego a dalej pomnik polskiego wieszcza, Adama 
Mickiewicza. Odpoczniemy na ławce grającej muzykę Fryderyka Chopina. 

 



 
Plac Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza 

Plac Piłsudskiego początkowo stanowił dziedziniec pałacu Saskiego. Sam pałac został zniszczony 
podczas drugiej wojny światowej i nie został odbudowany. Przetrwał sam plac, który po kilku 

zmianach nazwy ostatecznie został Placem marsz. Józefa Piłsudskiego. Współcześnie na placu 
odbywają się najważniejsze państwowe uroczystości m.in. Święto Niepodległości i Święto 

Trzeciego Maja. Będąc na placu nie sposób nie zauważyć Grobu Nieznanego Żołnierza, który 
został zbudowany w roku 1925 w celu upamiętnienia wszystkich bezimiennych żołnierzy którzy 

oddali życie za wolną Polskę.  



Ogród Saski 
To idealne miejsce na chwilę odpoczynku i wytchnienia od miejskiego zgiełku. 
Ogród Saski został założony z polecenia króla Augusta II Mocnego i stał się 

pierwszym publicznym parkiem miejskim w Warszawie 

 



Pałac Kultury i Nauki 
Budynek powstał w latach 1952-1954 i był prezentem od narodu radzieckiego dla Polaków. 

Pomysłodawcą budowy był sam Józef Stalin. Dziś w budynku odbywa się wiele wystaw i wydarzeń 
kulturalnych. Najważniejsze imprezy mają miejsce w Sali Kongresowej. W budynku swoją siedzibę 

ma m.in. Polska Akademia Nauk. Turystów najbardziej przyciąga taras widokowy na 30 piętrze.  
12 kondygnacji wyżej w 2000 roku odsłonięto Zegar Milenijny, który jest jednym z najwyżej 

położonych zegarów wieżowych na świecie. 
 



Muzeum Powstania Warszawskiego 
W muzeum utrwalono historię Polaków walczących w Powstaniu Warszawskim  z wykorzystaniem 

interaktywnych ekspozycji. Wystawę pierwszy raz otwarto w 2004 roku, w 60 rocznicę wybuchu 
powstania. Muzeum to ponad 3000 m2 zagospodarowanych na terenie dawnej elektrowni 

tramwajowej. Wnętrza przypominają ulice ogarniętej wojną Warszawy, a sale rozmieszczono 
uwzględniając chronologię wydarzeń. Wśród największych atrakcji należy wymienić wieżę 

widokową, na ścianach której zapisano nazwiska poległych. 
  
 



 
Centrum Nauki Kopernik 

To możliwość udziału w lekcji biologii, fizyki, astronomii i wielu innych nauk. Tutaj,  
w przeciwieństwie do muzeów, eksponatów można dotykać i używać! W CNK nie 
tylko najmłodsi będą się doskonale bawić, ale i również dorośli. Na miejscu można 
zobaczyć  pierwszy na świecie teatr robotyczny oraz niebo w Planetarium, zrobić 

bańki mydlane i wziąć udział w warsztatach tematycznych. 
 



 
Stadion PGE Narodowy 

Coś dla fanów piłki nożnej i nie tylko. Stadion zbudowany został na Euro 2012, od  2015 roku 
zgodnie z umową z Polską Grupą Energetyczną ma nazwę PGE Narodowy. Stadion można 

codziennie zwiedzać z przewodnikiem, a turyści mają do wyboru kilka tras: Piłkarskie emocje, 
Poczuj się jak VIP, Dotknij historii, Znani i lubiani, Ekspresowy PGE Narodowy i inne. 

Obowiązkowym punktem wizyty w PGE Narodowym jest wyjście na punkt widokowy, z którego 
widać panoramę całego stadionu. 

 



Pałac w Wilanowie  
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to dawna letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego. 

Ten unikalny w skali kraju barokowy zespół pałacowo-ogrodowy stanowi jedną z największych 
atrakcji turystycznych Warszawy. Budowlę wraz z otaczającym go parkiem wzniesiono w XVII 
wieku – pomimo wojen i zaborów miejsce to zachowało swoją niezwykłą, oryginalną formę.  

W sezonie jesienno-zimowym ogród przy pałacu rozświetla się tysiącami kolorowych lampek, 
tworząc tzw. Królewski Ogród Światła w Wilanowie.  



 
 

Park Fontann w Warszawie  
Park Fontann tworzą cztery fontanny położone na Podzamczu. Podczas multimedialnych pokazów, 

które odbywają od maja do września, oświetlają je wielobarwne iluminacje. Niezwykłe widowiska 
„woda-światło-dźwięk” rozpoczynają się zwykle po godzinie 21.00 (w zależności od miesiąca)  
i trwają około pół godziny. Aby wzmocnić efekt, wykorzystuje się w nich m.in. lasery i reflektory 

LED.  

  
 



 
 

Ogrody na dachu biblioteki 
Ten zielony ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest jednym z piękniejszych  

w Europie. Powstał na powierzchni 5 tys. km2 – cały teren zorganizowano tak, by tworzył labirynt 
ścieżek i pergoli. W najwyższych partiach ogrodu znajduje się taras widokowy z przezroczystym 

podłożem, skąd można podziwiać nadwiślańską część Warszawy. Z kolei przez szklany dach 
można zajrzeć do wnętrza biblioteki.  

 



 
Materiały wykorzystane w prezentacji pobrano 
ze stron: 
https://www.google.com/search?q=warszawa&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw3JGzh_jvAhVuo4sKHQ_9BKAQ _AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=654#imgrc =i1sATWNs kNB5qM 
http://www.warszawa.info-migrator.pl/informacje-o-miescie-warszawa 
https://www.google.com/search?q=warszawa+informacje+o+mie%C5%9Bcie&client=firefox-b-d&hl=en&source=lnms&tbm= isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1vprEiPjvA hUtmIsKHXG1Aq0Q _AUoAnoECAEQBA&biw= 1366&bih 
=654#imgrc=J5dplKXqh_dtHM 
https://pt.slideshare.net/kasiakaminska7359/warszawa-35390782 
https://www.radiozet.pl/Podroze/Warszawa-atrakcje-i-zabytki.-TOP-10-miejsc-ktore-warto-zobaczyc 
https://horyzont.net.pl/atrakcje-warszawy-co-warto-zobaczyc-w-stolicy/ 
https://www.polskieszlaki.pl/zamek-krolewski-w-warszawie.htm 
https://www.google.com/search?q=warszawa+star%C3%B3wka&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwioz7SHnPjvAhVUCRAIHWU3DREQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=654#imgrc=p05si_jK88vBxM 
https://www.google.com/search?q=warszawa+kolumna+zygmunta&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4u_SInPjvAhVOuioKHYwSBukQ2-cCegQIABAA&oq=warszawa +kolumna+zygmunta&gs_lcp= CgNpbWcQAzICCA AyBggAE 
AUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB46BAgAEB5Qyq4DWLjnA2DO7ANoAHAAeACAAWuIAfANkgEEMjIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=jftzYLjBA870qgGMpZjIDg&bih=654&biw=1366&client=firefo
x-b-d#imgrc=BXCjxf4MORNgqM 
https://www.tripsk.pl/najwazniejsze-atrakcje-warszawy-2-dniowa-wycieczka/ 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Podwale_w_Warszawie 
https://www.google.com/search?q=podwale+warszawa+pomnik+ma%C5%82ego+powsta%C5%84ca&tbm=isch&ved=2ahUKEwii8fnsp_jvAhVLtSoKHc-kB5sQ2-cCegQIABAA&oq =podwale+warszawa+pomnik +ma%C5 
%82ego+powsta%C5%84ca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQHjoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Qxv4EWNq_BWDRwwVoAHAAeACAAWGIAbMPkgECMjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=5wd0YOLhJ8
vqqgHPyZ7YCQ&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d#imgrc=NzHnFHW4zvFqbM 
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%82ac+prezydencki+warszawie&tbm=isch&ved=2ahUKEwi55IaEsfjvAhWDzioKHXcIDWUQ2-cCegQIABAA&oq=pa%C5%82ac+prezydencki +warszawie&gs_lcp= CgNpbWcQ AzIGCA 
AQBxAeMgYIABAHEB46AggAOggIABAIEAcQHlCa2QFYqssCYNrSAmgBcAB4AIABVogB6xOSAQI0M5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=iBF0YLmAAYOdqwH3kLSoBg&bih=650&biw=1366#imgrc=8jl
1BI1MY01oPM 
https://www.google.pl/search?q=%C5%82awka+z+muzk%C4%85+chopina+warszawawarszawie&tbm=isch&ved=2ahUKEwirrsKZsfjvAhUEuSoKHQ5BDIoQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%82awka+z+muzk% C4%85+ chopina 
+warszawawarszawie&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeOgIIAFCu5gRY6MAFYInFBWgBcAB4AIABU4gB2ReSAQI0OZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=tRF0YOv_AYTyqgGOgrHQCA&bih=650&bi
w=1366#imgrc=qg_R_zHR97G8kM 
https://www.google.pl/search?q=Pa%C5%82ac+Kultury+i+Nauki+Warszawa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyj4KFt_jvAhWCAXcKHVHtDGsQ2-
cCegQIABAA&oq=Pa%C5%82ac+Kultury+i+Nauki+Warszawa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAgQHjIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDoGCAAQBxAeOgUIABCxAzoECAA
QQzoICAAQsQMQgwE6CAgAEAgQBxAeUOPdM1icpDRg8Kk0aABwAHgAgAF9iAHPEZIBBDMxLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=1Bd0YLLVJ4KD3APR2rPYBg&bih=650&biw=1366#imgrc=nWK
WYNy0pa5zGM 
https://www.google.pl/search?q=Park+Fontann+Warszawa&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-9PjQxfjvAhUqChAIHS9ZBDAQ2-
cCegQIABAA&oq=Park+Fontann+Warszawa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDoGCAAQBxAeOgQIABBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM
6CAgAEAcQBRAeUMTeFVi_lBZg0pkWaAJwAHgBgAFliAGrDZIBBDI3LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ISd0YL7gO6qUwPAPr7KRgAM&bih=650&biw=1366 
https://www.google.pl/search?q=ogrody+na+dachu+biblioteki+Warszawa&tbm=isch&ved=2ahUKEwikpp3_xvjvAhUPvCoKHUMeCg4Q2-
cCegQIABAA&oq=ogrody+na+dachu+biblioteki+Warszawa&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQBxAFEB46BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAVD1ix9Y2dkfYMbfH2gAcAB4AIABtQGIAdwTkgEEMzkuMZ
gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=jyh0YOSiHY_4qgHDvKhw&bih=650&biw=1366 

 
Dziękuję za uwagę 
 
 

https://www.google.com/search?q=warszawa+informacje+o+mie%C5%9Bcie&client=firefox-b-d&hl=en&source=lnms&tbm
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https://www.google.com/search?q=warszawa+kolumna+zygmunta&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4u_SInPjvAhVOuioKHYwSBukQ2-cCegQIABAA&oq=warszawa
https://www.google.com/search?q=warszawa+kolumna+zygmunta&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4u_SInPjvAhVOuioKHYwSBukQ2-cCegQIABAA&oq=warszawa
https://www.google.com/search?q=warszawa+kolumna+zygmunta&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4u_SInPjvAhVOuioKHYwSBukQ2-cCegQIABAA&oq=warszawa
https://www.google.com/search?q=warszawa+kolumna+zygmunta&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4u_SInPjvAhVOuioKHYwSBukQ2-cCegQIABAA&oq=warszawa
https://www.google.com/search?q=podwale+warszawa+pomnik+ma%C5%82ego+powsta%C5%84ca&tbm=isch&ved=2ahUKEwii8fnsp_jvAhVLtSoKHc-kB5sQ2-cCegQIABAA&oq
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https://www.google.com/search?q=podwale+warszawa+pomnik+ma%C5%82ego+powsta%C5%84ca&tbm=isch&ved=2ahUKEwii8fnsp_jvAhVLtSoKHc-kB5sQ2-cCegQIABAA&oq
https://www.google.com/search?q=podwale+warszawa+pomnik+ma%C5%82ego+powsta%C5%84ca&tbm=isch&ved=2ahUKEwii8fnsp_jvAhVLtSoKHc-kB5sQ2-cCegQIABAA&oq
https://www.google.com/search?q=podwale+warszawa+pomnik+ma%C5%82ego+powsta%C5%84ca&tbm=isch&ved=2ahUKEwii8fnsp_jvAhVLtSoKHc-kB5sQ2-cCegQIABAA&oq
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%82ac+prezydencki+warszawie&tbm=isch&ved=2ahUKEwi55IaEsfjvAhWDzioKHXcIDWUQ2-cCegQIABAA&oq=pa%C5%82ac+prezydencki
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%82ac+prezydencki+warszawie&tbm=isch&ved=2ahUKEwi55IaEsfjvAhWDzioKHXcIDWUQ2-cCegQIABAA&oq=pa%C5%82ac+prezydencki
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