
CZY WARSZAWA ZASŁUGUJE  
NA MIANO NASZEJ STOLICY ? 





 

 

   Położenie 

Miasto położone w środkowo-wschodniej części kraju na 

Mazowszu ( woj. mazowieckie ). 

 

Ludność 

Warszawę zamieszkuje 1 729 119 mieszkańców. 

      

Powierzchnia 

517,24 km2 

    

 Stolica Polski 

Warszawa jest stolicą Polski od 1945 (konstytucyjnie od 1952r. ) 

    

 Prezydent 

Hanna Beata Gronkiewicz - Waltz 

      

Miasto może poszczycić się bogatą kulturą i wspaniałymi 

zabytkami. Jest ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym 

oraz gospodarczym na skalę światową. 

 



 
 

Początki Warszawy sięgają XIII w. już XIV w.

jednym z ważniejszych grodów na Mazowszu,

przełomie XVI i XVII w. stała się stolicą Polski. 

Rozwój miasta zahamowały najazdy szwedzkie

XVII w. Ponowny rozkwit gospodarczy i kulturalny

miasta nastąpił za panowania króla Stanisława

Augusta Poniatowskiego (1764-1795). Pod koniec

XVIII w. Rosja, Prusy i Austria dokonały rozbioru

Polski. Warszawa znalazła się pod zaborem

rosyjskim. Po I wojnie światowej Polska odzyskała

niepodległość. Warszawa była znów stolicą

wolnego kraju. Jej intensywny rozwój przerwała

wojna światowa. Nastały lata okupacji niemieckiej

1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie. Po 

upadku Niemcy zniszczyli miasto, zostawiając

morze gruzów. Mimo ogromnych zniszczeń

Warszawa się odrodziła. Pieczołowicie

odbudowano zabytki – Starówkę, Krakowskie

Przedmieście i Nowy Świat, później Zamek

Królewski i wiele innych obiektów. 

Historia Warszawy 



Wars- postać z legendy o założeniu Warszawy, rybak, który udzielił 

gościny księciu Siemomysłowi, zagubionemu podczas polowania. 

Legenda mówi, iż książę nadał tereny nad Wisłą Warsowi i jego 

żonie Sawie. Od ich imion miała pochodzić nazwa miasta Warszawa. 



• Założenie -XIIIw. 

• Nadanie praw miejskich -1323 r. 

• Przeniesienie stolicy do Warszawy-1596 r. 

• Ogłoszenie Warszawy stolicą w Polsce niepodległej-
1918r. 

• Utworzenie w Warszawie getta -1940 r. 

• Wybuch powstania Warszawskiego -1944r. 

• Nadanie stolicy Orderu Krzyża Białego-1945r. 

• Konstytucyjnie Warszawa jest stolicą Polski od 1952 r. 

 





Najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury 

zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, 

otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku.  



Stare Miasto w Warszawie wyznacza Plac Zamkowy i stojący przy nim Zamek Królewski.  

Pośrodku Placu Zamkowego wznosi się Kolumna Zygmunta III Wazy – najwyższy i 

zarazem najstarszy świecki pomnik w stolicy. Kolumna została ufundowana przez 

Władysława IV Wazę w poł. XVII w. 

 



 
 
 
 





Powstanie warszawskie– wystąpienie zbrojne przeciwko 
okupującym Warszawę wojskom niemieckim a 
politycznie przeciw ZSRR, zorganizowane przez Armię 
Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z 
ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych 
struktur Polskiego Państwa Podziemnego.  

Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką 
Brytanię miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w 
sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie 
słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni 
prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami 
niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 
roku. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich 
warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez 
oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. 
cywilnych mieszkańców stolicy wśród nich był Krzysztof 
Kamil Baczyński. 

 

 



Urodził się w 1921 roku w Warszawie.  

W 1939 roku zdawał maturę w 

Gimnazjum im. Stefana Batorego. 

W 1941 roku rozpoczął studia na tajnym 

Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach 

Baczyński wstąpił do Harcerskich grup 

Szturmowych, szarych szeregów armii AK. 

Zginął w czasie powstania warszawskiego 

jako żołnierz „Parasol” Armii Krajowej. 

Jego utwory stanowią dramatyczne 

świadectwo losu pokolenia 

dojrzewającego do śmierci, sugestywne i 

metaforyczne obrazy wojny mieszają się 

w nich z zachwytem dla świata przyrody i 

pięknym, czystym tonem poezji miłosnej. 

Grób poety znajduje się na Cmentarzu 

Wojskowym na Powązkach. 

 



 



Barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się przy placu  Zamkowym 4 pełni funkcje 
muzealne i reprezentacyjne. Od początku XVII do końca XVIII wieku Zamek pełnił rolę głównej 
siedziby dworu królewskiego. To właśnie tutaj zostało przeniesione z Krakowa centrum polityczne 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zamek Królewski w Warszawie nie miał jednak tyle szczęścia co 
Wawel, przez wieki był doszczętnie niszczony i plądrowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie i 
rosyjskie, a podczas II wojny światowej został niemal całkowicie przez Niemców zburzony. 
  







Zespół pałacowo-parkowy założony w XVIII 

wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego.  



W II połowie XVII wieku ówczesny właściciel tego terenu, marszałek wielki 

koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski, zbudował dwa pawilony: 

Ermitaż oraz bogato dekorowany pawilon Łaźni. Od nazwy pawilonu 

ogrodowego „Łaźnia” cały przyległy teren przyjęło się z czasem określać 

mianem Łazienek. Na powierzchni ponad 70 ha jego ogrodnicy założyli 

ogród francuski, któremu Jan Christian Schuch nadał cechy parku 

angielskiego. Park otworzono dla publiczności w 1865 r. Większość 

budowli na terenie Łazienek to dzieła arch. Dominika Merliniego i Jana 

Christiana Kamsetzera. 

Belweder 

Pomnik Chopina 



        Główną budowlą znajdującą się na terenie Łazienek Królewskich jest 

Pałac na wodzie, zbudowany w stylu klasycystycznym w 1777-1793 został 

spalony przez Niemców w XII 1944. Odbudowę i rekonstrukcję wnętrz 

ukończono w 1964. W zrekonstruowanych wnętrzach znajdują się dzieła 

sztuki i meble uratowane z pożaru, uzupełnione przedmiotami z epoki.  

Na parterze jest najstarsza część – rotunda, pokój Bachusa i łazienka.  

Dalej znajdują się sale: balowa, Salomona, jadalna i kaplica.  

Na piętrze są prywatne apartamenty króla, wyposażone w uratowane 

sprzęty. Na tarasie rzeźby z XVIII w. Latem, król organizował słynne obiady 

czwartkowe, na których gromadzili się licznie malarze, rzeźbiarze, poeci i 

literaci. 







 

• Zabytkowy pałac w Śródmieściu Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48. Od 1994 
oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Pałac Prezydencki jest największym pałacem w Warszawie. Monumentalny gmach, składa się z 
czterokondygnacyjnego korpusu głównego oraz dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł 
bocznych. Był wielokrotnie przebudowywany. Swój obecny wygląd zewnętrzny uzyskał na 
początku XIX wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ZABYTKOWA NEKROPOLIA  WARSZAWY (tak zwane Stare Powązki) – 

jeden z najstarszych i najbardziej znanych cmentarzy w Warszawie, 

mający 44 ha powierzchni, znajduje się w dzielnicy Wola. Cmentarz 

powstał w 1790 r.  W 2014 roku cmentarz, wraz z sąsiednimi 

nekropoliami na Powązkach, został umieszczony na liście Pomników 

Historii. Wśród ok. 1 miliona osób, pochowanych jest wielu 

zasłużonych Polaków, w tym żołnierze powstań narodowych od 

insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze 

niepodległościowi, ofiary katastrofy smoleńskiej, wybitni pisarze, 

poeci, uczeni, artyści, malarze m.in. 

   Jan Brzechwa, Władysław Szpilman, Jacek Kuroń, Bronisław 

Geremek, Wojciech Jaruzelski, Bolesław Bierut, Waldemar Milewicz, 

Kazimierz Górski, Zbigniew Religa, Kamila Skolimowska, Władysław 

Bartoszewski i wielu innych. 





 





Grób Nieznanego Żołnierza powstał 2 listopada 1925 roku w Warszawie obok Pałacu 

Saskiego. W tym samym dniu złożono w nim bezimiennego żołnierza. Grób stworzył 

artysta i rzeźbiarz Stanisław Kazimierz Ostrowski. Pomnik został wysadzony pod koniec 

II wojny światowej. W 1946 został ponownie odbudowany i odsłonięty. Obecnie koło 

grobu pełni honorową wartę honorową Batalion Reprezentacyjny wojska polskiego a w 

środku pali się wieczny znicz.  

 



 



 wysokość 231m 

 

  wzniesiony  "jako dar narodu   radzieckiego 

dla narodu polskiego", a pomysłodawcą jego 

budowy był Józef  Stalin 

 

  w sylwestrową noc 2000 na szczycie Pałacu 

odsłonięty został drugi 

co do wielkości w Europie zegar - jego cztery 

tarcze mają średnice po 6 metrów 

     

 

 

 

 

 

 

  Oddany do użytku w 1955, wybudowany w 

trzy lata według projektu radzieckiego 

architekta Lwa Rudniewa budynek inspirowany 

jest moskiewskimi drapaczami chmur, które z 

kolei inspirowane są amerykańskimi wieżowcami 

art déco.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_Rudniew


Złota 44  
Rondo  1 

Warsaw Trade Tower 

W  stolicy znajduje się ok. 50 

skończonych i 55 w różnych 

etapach realizacji  budynków  

mających ponad 65 m wysokości 

(od 70 m do 350 m). Są to 

głównie wieżowce ,należy 

zaznaczyć ze Warszawskie                  

wieżowce należą do        

najwyższych  w                                                

Polsce a także   w                                                       

całej Europie.  



    Wielofunkcyjny stadion sportowy znajdujący się przy alei Księcia Józefa 
Poniatowskiego 1 w Warszawie, wybudowany w latach 2008-2011 w niecce byłego 
Stadionu Dziesięciolecia z myślą o turnieju finałowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 
2012 i oficjalnie otwarty w dniu 29 stycznia 2012. Posiada 4. kategorię w klasyfikacji 
UEFA (najwyższą). Na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 500 miejsc 
(wszystkie dla osób siedzących), w tym 4600 miejsc o podwyższonym standardzie i 69 
lóż (dla 800 osób). 

 



Jedyny w Polsce system kolei 

podziemnej, łączna długość 

otwartych tras wynosi 29,2 km i  

składa się z dwóch linii: 

 M1 - Pierwszy odcinek tej linii 

otwarto w 1995 r. 

 M2 - pierwszy odcinek linii 

M2 w 2015 r. 

Spółka miejska zarządzająca tą 

koleją nosi nazwę Metro 

Warszawskie. 

 



Największy port lotniczy w Polsce. 

Znajduje się on w warszawskiej 

dzielnicy Włochy,  port lotniczy 

zajmuje powierzchnię ponad 500 ha. 

 

        Lotnisko Chopina 

 Port Lotniczy Warszawa /Modlin–       

międzynarodowy port lotniczy w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Lotnisko obsługuje 

loty rejsowe krótkiego i średniego zasięgu 

tanich linii lotniczych do miast 

europejskich, loty krajowe i rejsy 

czarterowe.  

Port lotniczy Warszawa-Modlin 



    Muzeum poświęcone powstaniu warszawskiemu. Otwarto je w przeddzień 60. rocznicy 

wybuchu powstania, 31 lipca 2004. 

    Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą poświęconą dziejom powstania 

warszawskiego 1944 r. oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego.  

    Ekspozycja w muzeum została przyjęta przez recenzje i opinię publiczną pozytywnie, 

jako nowatorska w dziejach muzealnictwa polskiego. Wykorzystuje najnowsze techniki 

audiowizualne pozwalające na interaktywne uczestniczenie w oglądaniu eksponatów. 



 

 

• Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki, którego 

celem jest promowanie i popularyzacja komunikacji 

naukowej.  

 

 

 

 

 

• Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody 

poprzez samodzielne przeprowadzanie 

doświadczeń na interaktywnych wystawach.  



• Doświadczenia należą do poszczególnych kategorii takich jak : 

Mikro Świat - Możemy poznawać tu tajemnice 

ze świata owadów. 

 

Człowiek i środowisko - w tej kategorii 

poznajemy własne ciało i umysł. 

 

Teatr Robotyczny - Odwiedź pierwszy 

na świecie teatr, w którym grają roboty. 

Aktorzy zamknięci w mechanicznych ciałach. 

Humanoidalni artyści mówiący dialogami 

z Lema lub objaśniający wielowymiarowość.  

Roboty, a dokładnie RoboThespian 



Strefa światła-To idealne warunki, aby 

przenieść się w przestrzeń iluzji optycznych, 

poznać rozmaite formy promieniowania 

elektromagnetycznego. 

 

 

Świat w ruchu-Ta galeria to najbardziej 

dynamiczne miejsce w całym Centrum Nauki 

Kopernik. 

       Możesz się dowiedzieć, jak rozchodzą się 

fale dźwiękowe oraz światło, a także w jaki 

sposób wprawiane są w ruch palce dłoni 

Zielony teren pomiędzy CNK a Mostem 

Świętokrzyskim to Park Odkrywców.  

       Nad jego projektem wspólnie pracowali 

inżynierowie, artyści i projektanci zieleni. 

To miejsce, gdzie można wypocząć nad 

brzegiem Wisły, a także poeksperymentować 

z dźwiękiem 



Teren na którym się znajduje się park nazywany 

jest „ Podzamczem „ zaprojektowany przez 

Longina majdeckiego , ma powierzchnię 12.9 

ha.  Łączna powierzchnia luster wody w parku 

wynosi 2870 metrów kwadratowych. 

 



 




