
Warszawa stolica Polski 28.04.2020 r.

Historia Warszawy

Warszawa to nie tylko stolica Polski, ale również siedziba władz i najważniejszych instytucji 

państwowych. Warszawa to prężnie rozwijający się ośrodek kulturalny. Miasto ogromnych 

możliwości, w którym ciągle coś się dzieje, które wymusza na swoich mieszkańcach specyficzny, 

wielkomiejski styl życia. Można nie lubić Warszawy, ale nie da się zlekceważyć jej potencjału.        

I pewnie trochę jej jeszcze brakuje, ale jest na jak najlepszej drodze, by doścignąć inne stolice 

europejskie.                                                                                                                                

Warszawa jednak nie pojawiła się znikąd i nie bez powodu zyskała w ciągu wieków tak duże 

znaczenie. Warto więc prześledzić jej historię i dowiedzieć się „jak to z tą Warszawą było”.  

Historia Warszawy datowana jest od powstania Starej Warszawy, czyli grodu, założonego na terenie

dzisiejszej Starówki pod koniec XIII wieku przez bogatych kupców toruńskich. Kupców sprowadził

w to miejsce książę Bolesław II Mazowiecki.

Skąd jednak nazwa – Warszawa?

Legenda głosi, że pewien mieszkający w osadzie nad brzegami Wisły rybak o imieniu Wars 

zobaczył w czasie nocnego połowu piękną syrenę. Od tamtej pory, zakochany bez pamięci, co noc 

przychodził nad rzekę, by móc popatrzeć na tę piękną postać. W końcu, dostrzeżony przez swoją 

wybrankę, wyznał jej miłość. Okazało się, że Sawa (bo tak miała na imię syrena) odwzajemnia jego

uczucia. Dzięki miłości, jaka ich połączyła, Sawa wyszła na ląd i zamieniła się w piękną 

dziewczynę – w miejscu jej rybiego ogona, pojawiły się nogi. I tak Wars i Sawa żyli razem długo    

i szczęśliwie a gród, powstały na miejscu ich nadwiślańskiej chaty, nazwano na ich cześć 

Warszawą.                                                                                                                                             

Z żalem trzeba jednak zastąpić tę romantyczną historię faktami. Otóż na obszarze dzisiejszego 

Mariensztatu znajdowała się na przełomie XII i XIII wieku, osada, należąca do rycerza Warsza        

z rodu Rawów (Rawiczów). I to właśnie od jego imienia utworzono nazwę grodu – Warszowa.         

Około 1300 roku Warszawa otrzymała akt lokacyjny (na prawie chełmińskim), dokument ten 

niestety nie przetrwał do naszych czasów. Stara Warszawa obejmowała obszar 20 hektarów.           

W 1408 roku, na północ od niej powstało nowe miasto – Nowa Warszawa.                                         

W 1413 roku oficjalnie przeniesiono stolicę Mazowsza z Czerska (gdzie mieściło się wcześniej 

mazowieckie centrum władzy świeckiej i duchownej) do Warszawy.



W 1526 roku Mazowsze, a wraz z nim Warszawa, zostało przyłączone do Korony. Wydarzenie to 

miało ogromny wpływ na rozwój miasta. Mieszczaństwo otrzymało wiele przywilejów. Dzięki 

ułatwieniom podatkowym, rozwijać się mógł handel oraz wszelkie przejawy mieszczańskiej 

przedsiębiorczości. W tym właśnie czasie Warszawa zyskała na znaczeniu. W dworze jazdowskim 

zamieszkała, po śmierci Zygmunta Starego, królowa Bona. Także jej syn, Zygmunt August, wolał 

przebywać w Warszawie niż w Krakowie. Dlatego też w 1569 roku na sejmie w Lublinie              

(na którym zawarto słynną unię lubelską – z Litwą) uchwalono, że Warszawa będzie miejscem 

obrad sejmów walnych Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1573 roku stała się ona także 

miejscem elekcji polskich władców.                                                                                                   

Do prawdziwego ustołecznienia Warszawy przyczynił się bezpośrednio pożar Wawelu w 1595 roku,

po którym to król Zygmunt III Waza przeniósł swą rezydencję, dwór królewski oraz wszystkie 

urzędy koronne z Krakowa do Warszawy. Wraz z Zamkiem Królewskim rozwijało się całe miasto   

i do 1610 roku Warszawa stała się praktycznie, choć jeszcze nie formalnie, stolicą 

Rzeczypospolitej.                                                                                                                       

Niestety złote lata rozwoju Warszawy nie trwały długo. Podupadła ona w okresie wojen polsko-

szwedzkich (potopu szwedzkiego), w latach 1655-1660. Wywieziono wtedy wiele dzieł sztuki, 

obrazów, zbiorów bibliotek, kolekcję arrasów, relikwie i elementy architektoniczne.              

Nadzieję na lepsze jutro dał Warszawie czas panowania Jana III Sobieskiego. Król wspierał kulturę 

i naukę i, łożąc na artystów i uczonych, przyczynił się do rozwoju tych dziedzin. Zebrał on pokaźną

bibliotekę i ufundował wiele okazałych budowli. Niestety, wewnątrzpaństwowy chaos, 

spowodowany podwójną elekcją Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II Mocnego, znowu 

znacząco spowolnił rozwój Warszawy.                                                                                                

Po powrocie Augusta II na tron i ustabilizowaniu się sytuacji w kraju, Warszawa po raz kolejny 

podźwignęła się na nogi. Jednakże prawdziwy „złoty wiek” nastał dla stolicy wraz ze wstąpieniem 

na tron ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego zasługi dla rozwoju 

sztuki, nauki i oświaty są nie do przecenienia. Stanisław August uczynił Warszawę prawdziwą, 

nowoczesną stolicą europejską, centrum życia politycznego i kulturalnego. Podczas Sejmu 

Czteroletniego, 3 maja 1791 roku uchwalono tu pierwszą w Europie i drugą na świecie,                 

po amerykańskiej, konstytucję. Konstytucja 3 maja była świadectwem politycznej dojrzałości 

Polski. Niestety, w wyniku trudnej sytuacji w kraju, przyczyniła się ona do utraty niepodległości 

przez Polskę. W czasie rozbiorów Warszawa była głównym ośrodkiem działań konspiracyjnych.      

Po trzecim rozbiorze Polski, w 1795 roku, Warszawa znalazła się w zaborze pruskim.                    

Za sprawą Napoleona, w 1807 roku, na mocy pokoju w Tylży, utworzono Księstwo Warszawskie, 

które jednak przestało istnieć już w 1815 roku, po klęsce cesarza francuskiego.



Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego (1815 rok), Warszawa stała się stolicą Królestwa 

Polskiego, które, choć zależne od Rosji, posiadało całkiem sporą autonomię. Rozwój miasta 

hamowały jednak władze rosyjskie na czele z księciem Konstantym i, wprowadzona przez nie, 

wszechobecna cenzura.                                                                                                                        

Po upadku powstań: listopadowego (1830-1831) i styczniowego (1863-1864) Królestwo Polskie 

straciło resztki autonomii i poddane zostało ostrej rusyfikacji. Mimo to, w Warszawie rozwijała się 

nie tylko konspiracja, ale i przemysł.                                                                                                   

W czasie I wojny światowej Warszawa znalazła się pod okupacją niemiecką. Po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości, w 1918 roku, Warszawa znów stała się stolicą państwa polskiego i źródłem 

nadziei na stałą poprawę losu Polaków.                                                                                              

1939 rok przyniósł jednak kolejną wojnę. Warszawa, jako centrum konspiracji i ruchu oporu, 

podtrzymywała w narodzie uczucia patriotyczne. W 1944 roku, zmobilizowana ludność Warszawy, 

przystąpiła do, tragicznego w skutkach, zrywu – powstania warszawskiego. Miasto zostało nieomal 

zrównane z ziemią (zniszczono je w 84 %), zginęły setki tysięcy ludzi.                                            

Po 1945 roku, mieszkańcy Warszawy natychmiast rozpoczęli odbudowę miasta. Dzięki ich 

wysiłkom zrujnowane w czasie wojny miasto po raz kolejny nabrało blasku.                                      

Burzliwe dzieje Warszawy, prowadzące do jej aktualnego rozkwitu, stanowią, dla wielu Polaków, 

powód do dumy.

Ciekawe miejsca w Warszawie:

1. Warszawska Syrenka.

LEGENDA O WARSZAWSKIEJ SYRENCE:

Dawno temu wśród pradawnej puszczy, na brzegu Wisły, stała rybacka osada. Krążyła w niej 

legenda o syrenie mieszkającej w głębinach Wisły, jednak nikt tej tajemniczej istoty dotąd nie 

widział. Czasami rybacy słyszeli tylko jej śpiew, gdy wracali w nocy z połowów. Jedni mówili,        

że to szum trzcin, lecz inni słyszeli jej śpiew z bliska i wiedzieli, że jest obdarzona cudownym 

głosem.

Pewnego dnia trzej rybacy spotkali się na brzegu.

- Jeśli złapiemy syrenę i zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota - powiedział jeden          

z nich.

- Musielibyśmy wypłynąć w nocy na rzekę i ukryć łódź w nadbrzeżnych trzcinach. Ale trzeba by 

było wziąć ze sobą pochodnię, bo w ciemnościach niczego nie zobaczymy - dodał drugi.

- W takim razie poczekajmy do pełni księżyca. Wtedy będzie jaśniej i nie będziemy potrzebowali 

ognia - odezwał się trzeci.

Pokiwali głowami i umówili się, że wypłyną za kilka dni, gdy księżyc będzie w pełni.

Kiedy nadeszła noc, zaczaili się w łodzi nieopodal brzegu, trzymając w dłoniach mocną sieć. Nie 

czekali zbyt długo. Syrena wypłynęła z fal i usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów, a potem 



zaczęła śpiewać. Rybacy urzeczeni jej głosem przez dłuższą chwilę nie byli w stanie się poruszyć, 

aż wreszcie najstarszy z nich otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk.

-Zatkajcie  tym  uszy  –  powiedział,  podając  go  towarzyszom.

Rybacy włożyli wosk w uszy i nie słysząc już urzekającego śpiewu syreny, zarzucili na nią sieć.

Przerażoną  wyciągnęli  na  brzeg  i  zanieśli  do  jednej  z  chat.  Postawili  na  straży  najmłodszego

rybaka, a sami udali się przygotować wóz, którym zamierzali zawieźć syrenę do księcia. Młody

rybak przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, że otwiera usta, odetkał sobie uszy,

aby usłyszeć co mówi.

- Wypuść mnie, proszę.

- Jak to? Mam cie uwolnić? - zapytał zdziwiony.

- Tak. Uwolnij mnie i chodź ze mną - odpowiedziała syrena i zaczęła cichutko nucić jedną ze swych

pieśni.

Zauroczony jej głosem rybak wziął ją na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. W tym czasie pozostali

rybacy  wrócili  do  chaty  po  syrenę.  Gdy  zobaczyli,  że  izba  jest  pusta,  ruszyli  w  pogoń.

Lecz było już za późno. Syrena dopływała  już do środka rzeki.  Przestraszony  krzykami młody

rybak również skoczył do wody i płynął do syreny, mimo nawoływań pozostałych, aby wracał na

brzeg. Syrena zatrzymała się jeszcze na chwilę i zawołała do stojących na brzegu:

- Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam! Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie potrzeby

ostrzec  was  przed  niebezpieczeństwem!  A wy  złapaliście  mnie  jak  zwykłą  rybę  i  chcieliście

sprzedać za garść złota! Dlatego was opuszczam. Jeżeli wrócę, to tylko z mieczem i tarczą, aby was

bronić. Ale pojawię się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak wielkie, że sami sobie nie

poradzicie.

Po tych słowach syrena zniknęła na zawsze. Nikt też już nigdy nie widział młodego rybaka, który

podążył za nią. 

Dziś  na  miejscu  rybackiej  wioski  stoi  wielkie  miasto  -  Warszawa.  Mieszkańcy  nie  zapomnieli

o swojej syrenie. Na brzegu Wisły stoi jej pomnik. Z tarczą i mieczem uniesionym do góry, strzeże

bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej pory, pomimo różnych dziejów Warszawy, ani razu się nie

pojawiła. A to oznacza, że wciąż jeszcze nie nadszedł czas wypełnienia jej obietnicy.



Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie wzniesiony został jako siedziba książąt mazowieckich na przełomie

XIII i XIV wieku. W 1526 roku, dzięki przyłączeniu Mazowsza do Korony, stał się on rezydencją 

królewską, później także miejscem obrad sejmów walnych. Po 1918 roku przeznaczono go 

natomiast na siedzibę prezydenta Rzeczpospolitej.

Na początku II wojny światowej Zamek spłonął w dużej części w wyniku bombardowań. W 1944 

roku został on wysadzony przez niemieckich żołnierzy.



Dzięki zachowanym dokumentom i znalezionym elementom architektonicznym, udało się go 

jednak odbudować. Prace rozpoczęły się dopiero w 1971 roku – tak długo zwlekały władze PRL     

z podjęciem ostatecznej decyzji o odbudowie. W 1984 roku Zamek udostępniono dla 

zwiedzających. 

We wnętrzu Zamku obejrzeć można doskonale odtworzone, znajdujące się w Apartamencie 

Wielkim:                                                                                                                                      

Galerię Owalną (z arrasami z połowy XVI wieku i portretami władców polskich z przełomu XVI     

i XVII wieku)                                                                                                                                 

Wielką Antyszambrę (pełniącą funkcję przedpokoju)                                                                           

Salę Rady (za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego odbywały się w niej posiedzenia Rady 

Nieustającej; jako że uczestniczył w nich także król, w sali znajduje się tron królewski)

• Salę Wielką (odbywały się w niej ceremonie dworskie, bale i uczty; jej sufit zdobi ogromny plafon, 

przedstawiający „Rozwikłanie Chaosu”, pędzla Bacciarelliego, odtworzony przez Łucję i Józefa 

Oźminów)

• Pokój Marmurowy (jest to drugi przedpokój, z plafonem pędzla Marcello Bacciarelliego oraz 

posągami Sprawiedliwości i Pokoju, autorstwa André Le Bruna)

• Salę Rycerską (znajdujące się tu płótna Bacciarelliego przedstawiają najważniejsze wydarzenia z 

historii Polski, a wykonane z brązu popiersia autorstwa André Le Bruna i Giacomo Monaldiego 

stanowią hołd złożony najwybitniejszym Polakom)

• Salę Tronową (wyposażoną częściowo w oryginalne fragmenty boazerii i sztukaterii; najważniejszy

jest tu jednak tron królewski wraz z wyhaftowanymi na jego zaplecku srebrnymi orłami)

• Pokój Konferencyjny (Gabinet Monarchów Europejskich) (mały pokój, znajdujący się za Salą 

Tronową; jego ściany zdobią płótna, przedstawiające sześciu współczesnych Stanisławowi 

Augustowi, monarchów europejskich)

Spośród pomieszczeń, wchodzących w skład Apartamentu Królewskiego na szczególną uwagę 

zasługują Pokój Sypialny, zaprojektowany przez Jakuba Fontanę oraz Pokój Canaletta z serią 

widoków Warszawy, pędzla Bernarda Belotto (Canaletta).

Zwiedzając Zamek Królewski w Warszawie nie można też zapomnieć o Ogrodzie Zamkowym         

i Arkadach Kubickiego.



Łazienki Królewskie

Łazienki Królewskie, czyli niegdysiejsza letnia rezydencja Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

zawdzięczają swoją nazwę pawilonowi kąpielowemu, który zbudował w XVII wieku na terenie 

obecnego parku marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski. W 1764 roku tereny te

zakupił król Stanisław August Poniatowski. Słynący z miłości do sztuki, zatrudnił od razu 

najlepszych architektów i ogrodników, z Dominikiem Merlinim i Janem Christianem Schuhem na 

czele, których zadaniem było zaprojektowanie królewskiej rezydencji i otaczającego ją parku           

i uczynienie z nich imponującego centrum kulturalnego i naukowego.

Przy głównym wejściu do Łazienek stoi najbardziej znany na świecie pomnik Fryderyka Chopina. 

Najsławniejsza jego kopia (w skali 1:1) znajduje się w Hamamatsu w Japonii.                         

Latem, wśród otaczających pomnik sadzawek i różanych krzewów, odbywają się recitale 

chopinowskie.                                                                                                                        

Znajdujący się w głębi parku kolisty wodozbiór (zwany Rezerwuarem lub Okrąglakiem) miał za 

zadanie dostarczać wodę do fontann i pałacu. Obecnie organizowane w nim są czasowe wystawy 

artystyczne.                                                                                                                              

Nieopodal stoi przeszklony budynek Starej Pomarańczarni, w której, oprócz egzotycznych roślin     

i posągów, znajduje się obecnie największa w Polsce galeria rzeźby.                                                  

We wschodnim skrzydle Pomarańczarni znajduje się jeden z dwóch istniejących do dzisiaj na 

terenie Łazienek teatrów dworskich. Zachowano w nim oryginalne wyposażenie oraz 

iluzjonistyczne malowidła pędzla Jana Bogumiła Plerscha.                                                       

Niedaleko Pomarańczarni znajduje się Biały Domek, zbudowany podobno specjalnie dla 

narzeczonej króla – Elżbiety Grabowskiej. Wewnątrz podziwiać można, urządzony w stylu 

chińskim, pokój bawialny oraz dekoracje autorstwa J. B. Plerscha.



Stare łaźnie Lubomirskiego zostały wkomponowane w zbudowany na wysepce, urokliwy Pałac na 

Wodzie. W tym, stanowiącym niegdyś bajkową rezydencję królewską, pałacu urządzono muzeum   

z obrazami pochodzącymi z kolekcji Stanisława Augusta oraz przedmiotami i meblami z epoki.    

Na tyłach pałacu znajduje się Wielka Oficyna (Podchorążówka), w której w czasach Królestwa 

Kongresowego, mieściła się Szkoła Podchorążych. Stąd właśnie wyruszyli podchorążowie, by 

atakiem na pobliski Belweder rozpocząć powstanie listopadowe.                                             

Obecnie w Wielkiej Oficynie mieści się Muzeum Ignacego Paderewskiego i Wychodźstwa 

Polskiego.                                                                                                                                        

Obok Podchorążówki stoi, dostępny dla zwiedzających, Pałacyk Myślewicki. Początkowo 

zamieszkiwali go dworzanie, później bywał w nim książę Józef Poniatowski.                    

Największą chyba atrakcją Łazienek jest, powstały według projektu Dominika Merliniego, 

wzorowany na amfiteatrze z Herkulanum, Teatr na Wyspie. Latem odbywają się w nim 

przedstawienia teatralne i koncerty.

Pałac w Wilanowie

Dwór w Wilanowie to drugi, obok Łazienek, imponujący warszawski zespół pałacowo-parkowy.    

W 1677 roku król Jan III Sobieski urządził tam swoją wiejską rezydencję, którą nazwał Villa Nova. 

Stąd prawdopodobnie pochodzi obecna nazwa „Wilanów”. Wcześniej ta podwarszawska osada 

funkcjonowała jako Milanowo lub Milanów.                                                                                         

Willa Sobieskiego nie miała cech królewskich. Była mała i zupełnie pospolita. Nie dorównywała 

nawet posiadłościom wielu średnio zamożnych mieszczan czy urzędników. W miarę jednak jak 

popularność króla rosła, pałac rozbudowywano i upiększano. I tak na przykład niezwykle bogata 

fasada pałacowa stanowi gloryfikację Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery.                                    

Po śmierci Sobieskiego Pałac w Wilannowie zamieszkiwały kolejno rody magnackie (Sieniawscy, 

Czartoryscy, Potoccy, Braniccy). Wielokrotnie, pod kierownictwem najlepszych architektów, 

przebudowywali oni dwór, aż w końcu, ze skromnej letniej willi otoczonej parkiem, przekształcił 

się on w magnacką rezydencję z prawdziwego zdarzenia.                                                                     

W 1805 roku, dzięki Stanisławowi Kostce Potockiemu, ówczesnemu właścicielowi wilanowskiego 

dworu i wielkiemu pasjonatowi sztuki, w części pałacu powstało jedno z pierwszych muzeów          

w Polsce. Potocki prezentował tam dzieła ze swojej bogatej kolekcji.



Ostatnim właścicielem Wilanowa był Adam Branicki, syn Ksawerego. Po drugiej wojnie światowej 

nienaruszony pałac upaństwowiono i umieszczono w nim oddział Muzeum Narodowego                  

w Warszawie (do 1995 roku). Obecnie znajduje się tu niezależne – Muzeum Pałac w Wilanowie.

Zwiedzać można tu pałacowe wnętrza, między innymi:

• Gabinet Chiński (wypełniony meblami i przedmiotami chińskimi),

• Bibliotekę Króla (znajduje się w niej najstarsza w pałacu, oryginalna posadzka z trójbarwnych 

marmurowych płyt),

• Salon Malinowy (z niezwykłym, namalowanym na kształt nieba, plafonem),

• Gabinet Etruski (znajdują się w nim pozostałości z kolekcji antycznych dzieł Potockich; kolekcja ta 

jest wyjątkowa, ponieważ została skompletowana nie tylko dzięki zakupom, ale także pracom 

archeologicznym, które prowadził osobiście Stanisław Kostka Potocki),

• Białą Salę (zaprojektowana dla króla Augusta II),

• Gabinet Zwierciadlany (którego ściany zdobią osiemnastowieczne lustra),

• apartamenty księżnej Izabeli Lubomirskiej (w tym zapierającą dech w piersiach Złotą Sypialnię).

Atrakcją są, zachowane w prywatnych pokojach królewskich, sypialni króla Jana III i królowej 

Marii Kazimiery, oryginalne meble i przedmioty.

Park, otaczający pałac, ukazuje różnorodne style aranżacji ogrodów. Jest tu więc i geometryczny 

ogród francuski i naturalny park angielski. W parku znajdują się liczne rzeźby i figury oraz 

oranżeria, w której dostępna dla zwiedzających jest kolekcja dzieł sztuki dekoracyjnej.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Polskie muzea cieszą się wśród zagranicznych turystów ogormną popularnością. W Warszawie jest 

ich wiele, ale najważniejszym i najbogatszym z nich jest z całą pewnością Muzeum Narodowe.        

Muzeum Narodowe w Warszawie zostało założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych 

mocą ustawy o Wychowaniu Publicznym w Królestwie Polskim. W 1916 przekształcono je             

w Muzeum Narodowe. Mieści się ono w modernistycznym gmachu, zbudowanym według projektu 

Tadeusza Tołwińskiego.                                                                                                                       

W latach wojny muzeum doznało, na skutek bombardowań, ogromnych zniszczeń. Duża część 

zbiorów ocalała dzięki wywiezieniu ich z Warszawy. Udało się także uratować, przeznaczony do 



wysadzenia, budynek muzeum.                                                                                                           
Muzeum Narodowe, jako jedna z pierwszych warszawskich instytucji użyteczności publicznej, 
wznowiło swoją działalność po wojnie już w maju 1945 roku, prezentując wystawę „Warszawa 
oskarża”.

W gmachu głównym Muzeum Narodowego mieści się siedem galerii stałych:

• Galeria Starożytnicza (znajdują się w niej dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego starożytnych 
kultur śródziemnomorskich. W Galerii Starożytniczej obejrzeć można kolekcje: Antyku (Grecji, 
Rzymu i Etrurii), Starożytnego Egiptu oraz Starożytnego Wschodu (Mezopotamii, Iranu, Syrii         
i Palestyny)

• Galeria Faras (największa w Europie ekspozycja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu 
chrześcijańskiego; prezentowane w niej zabytki pochodzą z Sudanu)

• Galeria Sztuki Średniowiecznej (jedna z największych na świecie kolekcji sztuki średniowiecznej)

• Galeria Malarstwa Polskiego (obejmuje zbiory, ukazujące rozwój malarstwa rodzimego w okresie 
od XVI wieku aż do wybuchu I wojny światowej)

• Galerie Malarstwa Europejskiego (eksponowane są tu dzieła zakupione i podarowane Muzeum        
w Warszawie (włączone po II wojnie światowej), obrazy ocalałe z galerii Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, obrazy przejęte przez państwo z kolekcji i muzeów prywatnych oraz cenne 
depozyty Muzeum – Pałacu w Wilanowie. Znajdują się tu dzieła reprezentatywne dla rozwoju 
sztuki od XIV do końca XIX wieku)

• Galeria Sztuki Polskiej XX wieku (ze względu brak miejsca kolekcja ta prezentowana jest                
w kolejnych jej odsłonach)

• Galeria Sztuki Zdobniczej (prezentuje ponad 300 najcenniejszych dzieł od XVI do początku XX 
wieku)
Ponadto przy Galerii Malarstwa Polskiego znajduje się Gabinet Miniatur, w którym prezentowana 
jest największą w Polsce kolekcja miniatur portretowych.



Poza galeriami stałymi w MNW znajdują się także zbiory studyjne, obejmujące dzieła, które nie 

mieszczą się lub, ze względów konserwatorskich, nie mogą znajdować się w galeriach stałych.         

Obecnie o warszawskim Muzeum Narodowym słyszy się najczęściej w kontekście pozwu, jaki 

skierowały władze muzeum przeciwko Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Walka toczy się o 

osiemnaście średniowiecznych, unikalnych na skalę europejską, dzieł sztuki. Zostały one użyczone 

Kościołowi na okres dziesięciu lat przez prezydenta Lecha Wałęsę. 

Stare Miasto Warszawy.

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. Po wschodniej

stronie uwagę zwraca monumentalny zamek.

Nie można zapomnieć też o Rynku Starego Miasta ze słynnym już pomnikiem Syrenki. Urokliwe, 

pieczołowicie odrestaurowane kamieniczki dookoła przypominają miniaturowe miasteczko, które 

wyrosło w centrum nowoczesnej metropolii. Stara część miasta kończy się niejako na Barbakanie – 

potężnej budowli wzniesionej w XVI wieku jako umocnienie bramy Nowomiejskiej. Starówka 

ukazuje bardziej romantyczne oblicze Warszawy w porównaniu z nowoczesnym centrum przy ulicy

Marszałkowskiej. Od 1980 roku Stare Miasto Warszawy figuruje na liście UNESCO. 



Pałac Kultury i Nauki

To tak naprawdę wizytówka Warszawy i najwyższy budynek w Polsce (ma 237 m wysokości). 

Pałac Kultury i Nauki jest dziełem socrealizmu. Budowla, która powstawała w latach 1952-1955, 

była swoistym „darem” Związku Radzieckiego dla Polski. 

Na 38 piętrach obiektu znajduje się ponad 3000 sal, gabinetów i pokojów zajmowanych przez 

liczne instytucje i firmy – w tym m.in.: kina, teatry, muzea czy uczelnie wyższe. Na 30 piętrze     

(na wysokości 114 metrów) znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę 

całej stolicy.

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to niezwykłe miejsce na mapie turystycznych atrakcji Warszawy. To 

swoiste muzeum, otwarte w 2010 roku, które łączy cechy tradycyjnej wystawy i laboratorium 

naukowego. Na odwiedzających czeka 6 interaktywnych wystaw stałych, wystawy czasowe, 

laboratoria edukacyjne i niezwykłe planetarium „Niebo Kopernika”, na którego ekranie, oprócz 

gwiazd, można obejrzeć filmy edukacyjne i popularnonaukowe. To idealne miejsce dla dorosłych    

i dzieci. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie 

doświadczeń, a także w uczestnicząc w warsztatach i pokazach naukowych.



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. Efekt jest naprawdę imponujący.

 

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. Miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane przez studentów i młodzież, 
szczególnie w cieplejszych miesiącach. 

Grób Nieznanego Żołnierza i Ogród Saski
To ważne historycznie miejsce znajduje się na placu Piłsudskiego, na zachód od Krakowskiego 
Przedmieścia. Grób Nieznanego Żołnierza jest utworzoną w 1925 roku symboliczną mogiłą 
wszystkich poległych w walce o wolność ojczyzny. Przed pomnikiem stale stoi straż honorowa –    
w dni świąt państwowych można zobaczyć uroczystą zmianę warty honorowej. Tłem Grobu 
Nieznanego Żołnierza jest Ogród Saski z ogromną fontanną, rzeźbami i stawem. To pierwszy 
publiczny park w Warszawie otwarty w pierwszej połowie XVIII wieku.





Park Fontann w Warszawie

Park Fontann tworzą cztery fontanny położone na Podzamczu (po raz pierwszy zostały 

uruchomione w 2011 roku). 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. W każdym sezonie na 

wodnych ekranach Parku Fontann prezentowany jest nowy pokaz w formie animowanej opowieści. 

                    

Pozdrawiam

Marlena Mastalerz


