
 

 

 

 
Wydanie specjalne - świąteczne 
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Redaguje Jolanta Łukasiewicz 

Szanowni Państwo! 

 Świętując tegoroczną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą 

Ojczyznę, poznamy lepiej jej stolicę - Warszawę. Nie tylko dlatego, że jest 

stolicą, jak również nie dlatego, iż jest największym miastem Polski. To miasto, w 

którym mieszkamy, wychowujemy nasze dzieci - warto więc poznać je trochę 

bliżej.  

 Przypomnimy trochę faktów historycznych, ale poświęcimy też kilka słów 

jej teraźniejszości. Może uda nam się zachęcić Państwa do czytelniczej 

wycieczki po zakątkach naszego miasta - tych bardzo znanych i tych znanych 

niewielkiemu gronu zainteresowanych. 

Miłej lektury! 

 

 

Tęczowe wieści 



 

 

Na początku był... 

Czesław Niemen w piosence „Sen o Warszawie" śpiewał: 

 

 Mam tak samo, jak ty 

 Miasto moje, a w nim 

 Najpiękniejszy mój świat 

 Najpiękniejsze dni 

 Zostawiłem tam kolorowe sny 

 Kiedyś zatrzymam czas 

 I na skrzydłach jak ptak 

 Będę leciał co sił 

 Tam, gdzie moje sny 

 I warszawskie kolorowe dni. 

 Gdybyś ujrzeć chciał 

 Nadwiślański świt 

 Już dziś wyruszaj ze mną tam 

 Zobaczysz, jak 

 Przywita pięknie nas  

 Warszawski dzień

 
Źródło: https://www.tekstowo.pl/piosenka,czeslaw_niemen,sen_o_warszawie.html 

 

 Pozwolę sobie na cofnięcie w czasie do początku dziejów tego miasta, 

które dla mnie osobiście jest najpiękniejszym i najukochańszym miastem na 

ziemi. Sam moment powstania w tym miejscu jakiejkolwiek osady ginie 

w mrokach historii, jednak wiadomo, że pierwszy gród istniał tu ok. IX\X wieku, 

a pierwsze pisemne informacje mówią o istnieniu osady rybackiej, bądź 

handlowej w połowie XIII wieku. Prawa miejskie uzyskała wraz z nadejściem XIV 

wieku, stając się miastek królewskim Korony Królestwa Polskiego 

w województwie mazowieckim. Należała wtedy do rycerza Warcisława 

(zdrobniale – Warsza), z rodu Rawów, będącego właścicielem wsi leżącej 

w obrębie obecnego Mariensztatu.  

 Warszawa rozwijała się tak dynamicznie, że w XV wieku na północ od 

Starej Warszawy powstała Nowa Warszawa. Na początku tegoż wieku miasto 

uzyskało lokację na prawie chełmińskim.  

 Dalsze dzieje miasta były bardzo burzliwe - następowały okresy wzrostu, 

jak i upadku miasta, ale w ostatecznym rozrachunku nie powstrzymało to jej 

rozwoju. Niewątpliwie przyczynił się do tego fakt odbywania się w niej sejmów 

walnych koronnych i elekcji królewskich.  I choć Zygmunt III Waza w XVI wieku 

przeniósł się tu wraz z dworem po pożarze Wawelu, jeszcze przez długie lata. 

Obecna stolica miała jedynie status miasta rezydencjonalnego Jego 

Królewskiej Mości.  

 Dopiero w 1815 r. na kongresie wiedeńskim zdecydowano o powstaniu 

Królestwa Kongresowego, którego stolicą, już oficjalnie i urzędowo, została 

Warszawa. Przetoczyły się przez nią dwie wojny światowe, przynosząc ze sobą 

moc zniszczeń, ale też i radosne wydarzenia - w 1918 r. była świadkiem 

zniesienia stuletniej niewoli i objęcia władzy wojskowej przez marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 

  Widziała okupację hitlerowską i zryw powstańców, ale też i wyzwolenie 

oraz odbudowę. Rzeczywiście cały naród budował swoją stolicę. Rozbieraliśmy 

cegiełka po cegiełce ruiny, a na ich miejscu powstawały albo ich 

rekonstrukcje (jak chociażby Stare Miasto, Zamek Królewski) lub zupełnie nowe 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,czeslaw_niemen,sen_o_warszawie.html


 

 

budowle. Burzono (niestety) historyczne fragmenty miasta by dać szansę 

architektom zbudować nowoczesne miasto. 

 Stolica zmienia swoje oblicze. Na pustych do niedawna placach 

powstają strzeliste wieżowce z metalu i szkła, budowana jest kolejna linia metra, 

rozkwitają parki i ogrody. i wspólnymi siłami piszemy jej nową, coraz bogatszą 

historię. 
https://gostyn24.pl/pl/640_materialy-partnera/46132_kr-tka-historia-warszawy.html 

https://muzhp.pl/pl/e/1509/przeniesienie-stolicy-do-warszawy 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

Jak to z herbem było... 

 Wszystkim jest znany herb stolicy - Syrenka 

Warszawska. Pół kobieta - pół ryba, trzymająca w jednej 

z rąk tarczę, w drugiej - miecz. Skąd ona się na nim wzięła? 

 Kiedyś każde miasto miało swój herb. Były to 

najczęściej godła rodzinne ich właścicieli. Miejscowości, 

które weszły w skład obecnej Warszawy miały więc swoje 

osobne herby - często krańcowo różne, czasem 

wieloelementowe. Stara Warszawa (obecne Stare Miasto) 

miała w swoim herbie właśnie syrenę, a Nowa Warszawa - kobietę, której 

towarzyszył wspięty na tylne nogi jednorożec. Syrena widniała też na herbach 

Solca i Mariensztatu. Nie wiadomo skąd syrena wzięła się w herbie, który 

widnieje już na dokumentach z końca XIV wieku. Bardzo możliwe, że do jej 

powstania przyczyniła się ówczesna moda na 

przyjmowanie za symbole nowych miast mitycznych 

stworzeń. Przedstawia on jednak inną syrenę niż znamy. 

Dolna jej część ma nogi wołu, ogon lwa i ptasie skrzydła, 

zaś górna - postać człowieka (lecz możliwe, że jest to 

mężczyzna). W kolejnych latach i wiekach postać syreny 

przeszła swoistą ewolucję, przybierając postać, która 

widnieje na dzisiejszych herbach naszej stolicy. 

 A jaką symbolikę mają tarcza i miecz w jej rękach? Chyba najlepiej 

wyjaśnia ją wiersz "Na tenże" Józefa Epifaniego Minasowicza: 

Pytasz, czemu miecz w jedną rękę, w drugą wziena 

Tarczę herbowna miasta Warszawy Syrena? 

Wiedzże, iż Sprawiedliwość, w jej ręce swe znaki 

Złożywszy, z swym jej obraz mieć chciała jednaki. 

Stąd wnieść łacno, co znaczą te w ręku znamiona: 

Miecz karą winnych. Tarcza niewinnych obrona. 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawska_Syrenka 

https://warszawa.naszemiasto.pl/herb-warszawy-wszystko-co-powinniscie-wiedziec-o-jednym-z/ar/c1-

4762761 

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,1056,historiomat_wizerunki_syren.html 

 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

https://gostyn24.pl/pl/640_materialy-partnera/46132_kr-tka-historia-warszawy.html
https://muzhp.pl/pl/e/1509/przeniesienie-stolicy-do-warszawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawska_Syrenka
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https://warszawa.naszemiasto.pl/herb-warszawy-wszystko-co-powinniscie-wiedziec-o-jednym-z/ar/c1-4762761
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,1056,historiomat_wizerunki_syren.html


 

 

Poznajmy dzielnice Warszawy 

Najstarszy historyczny podział Warszawy na dzielnice pochodzi z końca 

XVIII wieku. Stało się to na mocy „Prawa o miastach”, które zostało włączone 

do Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Przestał obowiązywać podział na Starą 

i Nową Warszawę. Miasto zostało podzielone na siedem dzielnic (wtedy 

nazywane były cyrkułami): Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, 

Śródmieście, Wola i Żoliborz. Taki podział administracyjny funkcjonował  do 

początku lat 60-tych XX wieku.  W latach 1994-2002 Warszawa była związkiem 

11 komunalnych gmin. Dopiero 27 października 2002 roku wprowadzono tzw. 

ustawę warszawską, wedle której Warszawa jest jedną gminą mającą status 

miasta na prawach powiatu w województwie mazowieckim, ale złożoną z 18 

dzielnic. 

 Zarówno pod względem liczby ludności, jak 

i powierzchni, Warszawa jest największym polskim 

miastem. Podział administracyjny stolicy można by 

przeprowadzić na dwa sposoby: po pierwsze – 

Warszawa prawo – i lewobrzeżna, po drugie – właśnie 

według dzielnic. Oficjalnie uznana jest jedna tylko ta 

druga wersja, zatem zajrzyjmy choć na chwilkę do 

każdej z nich.  

Bemowo 

W Polsce znane przede wszystkim z powodu lotniska – dawniej 

wojskowego – na terenie którego dziś odbywają się między innymi ważne 

imprezy motoryzacyjne oraz koncerty muzycznych gwiazd. Tu mieści się 

Wojskowa Akademia Techniczna, znana z wysokiej jakości kształcenia swoich 

słuchaczy. Bemowo, częścią Warszawy stało się w 1951 roku. Dziś na terenie 

rolniczego do niedawna terenu  błyskawicznie rozwija się nowoczesne 

budownictwo mieszkaniowe. 

Białołęka 

Położona w północnej części prawobrzeżnej Warszawy dzielnica jest 

jedną z atrakcyjniejszych pod względem mieszkalnym części stolicy. Powstaje 

tu mnóstwo osiedli mieszkaniowych i domów, co jednocześnie przekłada się na 

olbrzymi odsetek mieszkańców pochodzących spoza stolicy. Białołęka 

graniczy z Rezerwatem Łęgi Czarnej Strugi, a na jej terenie znajduje się szlak 

wodny prowadzący nad Zalew Zegrzyński. 

Bielany 

To jedna z piękniejszych warszawskich dzielnic. Leży w północnej części 

miasta, w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego. Charakteru nadaje jej 



 

 

przede wszystkim olbrzymia ilość zieleni, której pokaźną część stanowią Lasek 

Bielański, Park i Las Młociński.  

Mokotów 

Położony na południu, po lewej stronie Wisły. Mieszczą się tu między 

innymi ambasady i siedziby wielu znanych firm oraz ważnych urzędów. Blisko 

stąd także do lotniska. Mokotów jest jednak przede wszystkim dzielnicą 

mieszkaniową, a ukryte wśród głębokiej zieleni jego starszych części dostojne – 

często przedwojenne – wille nadają mu niepowtarzalnego charakteru. Trudno 

też nie wspomnieć o Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych {dawniej 

WFD) mieszczącej się na ul. Chełmskiej 21, funkcjonującej pod obecną nazwą 

od  1989 roku. 

Ochota 

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Śródmieścia Ochota jest 

wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Swoje siedziby mają tu 

największe międzynarodowe koncerny, powstają tu wysokościowce oraz nowe 

osiedla mieszkaniowe. Nie zapominajmy też o słynnych Filtrach – perle 

architektury XIX wieku. Zaprojektowane przez angielskiego inżyniera Williama 

Lindley’a w 1876 roku, a cztery lata później budowane pod kierunkiem jego 

najstarszego syna Williama Heerleina Lindley’a  w 1885 r. zaczęły dostarczać 

czystą wodę do warszawskich kranów. 

Praga Południe 

Ta dzielnica rozwija się bardzo dynamicznie, głównie ze względu na duże 

zainteresowanie ze strony deweloperów stawiających tu luksusowe 

apartamentowce. Nie wolno jednak zapomnieć też o Saskiej Kępie, dziś 

modnej wśród gwiazd popkultury, niegdyś pretendującej do miana enklawy 

arystokracji. Praga Południe to także Park Skaryszewski będący prawdziwą 

oazą zieleni i wspaniałym miejscem na letnie spacery. 

Praga Północ 

Nazywana czasem „prawdziwą Pragą” jest jedną z dzielnic, w których 

znaleźć można liczne ślady „dawnej Warszawy”. Jest też jedną z najstarszych 

warszawskich dzielnic i zachowała do dziś swój historyczny charakter. Niestety, 

Praga Północ jest także obiektem rosnącego zainteresowania ze strony 

inwestorów, którzy w ramach pogoni za sukcesem biznesowym nie zawsze 

potrafią lub chcą docenić jej historyczne dziedzictwo. Mieści się tu również 

warszawskie ZOO – funkcjonujące w tym miejscu od 1928 roku. 

Rembertów 

Pierwsze wzmianki o nim pochodzą dopiero z 1915 roku, ale już w 1939 – 

na pięć miesięcy przed wybuchem II wojny światowej – uzyskał prawa miejskie. 



 

 

Dziś jest dzielnicą o charakterze przede wszystkim mieszkalnym i rekreacyjno-

sportowym. Aż 30% jego powierzchni zajmują lasy. 

Śródmieście 

Najbardziej znana i rozpoznawalna dzielnica stolicy, prawdziwe „miasto 

w mieście”. Warszawa jaką znamy z filmów i seriali to w dużej mierze właśnie 

Śródmieście. Choć zajmuje zaledwie 3% powierzchni administracyjnej 

metropolii, to zamieszkuje tu aż 10% jej mieszkańców. Tu także mieści się 

większość najważniejszych polskich urzędów. Śródmieście jest ośrodkiem 

biznesu, polityki, sportu, kultury… Można tak wymieniać jeszcze długo, dość 

jednak powiedzieć, że dzielnica jest bijącym sercem nie tylko samej Warszawy, 

ale i Polski. A góruje nad nią najsłynniejszy budynek epoki PRL-u: Pałac Kultury 

i Nauki – dawniej im. Józefa Stalina. 

Targówek 

Leży w prawobrzeżnej Warszawie i jest dzielnicą wyjątkowo 

zróżnicowaną. Znajdziemy tu zarówno obszary typowo przemysłowe, jak 

i tereny o charakterze stricte mieszkalnych – na Targówku i Bródnie są to 

przeważnie blokowiska, Zacisze natomiast zabudowane jest głównie domkami 

jednorodzinnymi. Powszechnie Targówek uznawany jest jednak za typową 

„sypialnię” miasta. 

Ursus 

Maleńki i dość oddalony od centrum miasta Ursus jest w przeważającej 

części dzielnicą mieszkalną. Od kilkunastu lat doskonale rozwija się tu 

budownictwo mieszkaniowe – o tyle atrakcyjne, że nowe mieszkania są tu, jak 

na warszawskie standardy, wciąż jeszcze stosunkowo tanie. 

Ursynów 

To kolejne „miasto w mieście” i największa „sypialnia” stolicy. Leży 

w południowej części miasta i zajmuje niemal 9% jego całkowitej powierzchni. 

Ze względu na dobre skomunikowanie z centrum Warszawy oraz dużą 

populację mieszkańców jest wręcz skazany na szybki rozwój. Ze względu na 

infrastrukturę – kulturalną, naukową, handlową i usługową – na Ursynowie 

można w zasadzie spędzić całe życie bez potrzeby odwiedzania żadnych 

innych dzielnic stolicy. Tu również znajduje się Centrum Onkologii - Instytut Marii 

Skłodowskiej – Curie, będący placówką badawczo – leczniczą. 

Wawer 

Położony na południu, po prawej stronie Wisły (bezpośrednio do niej 

przylegający) Wawer jest dzielnicą domków jednorodzinnych i ośrodków 

sportowo-rekreacyjnych. Znajduje się tu także wiele pensjonatów, co bez 



 

 

wątpienia wynika między innymi z jego „zielonego” charakteru – aż 35% terenu 

pokrywają lasy. 

Wesoła 

Jeszcze w pierwszej połowie 2002 roku nie była dzielnicą Warszawy. Jest 

na mapie stolicy miejscem wyjątkowym – prawdziwą oazą zieleni i zdrowego 

powietrza. W ponad 60% pokryta sosnowymi lasami charakteryzuje się 

specyficznym mikroklimatem, dzięki któremu wielu mieszkańców Warszawy 

traktuje ją niczym „podręczne uzdrowisko”. 

Wilanów 

Dzielnica ekskluzywnych apartamentów i luksusowych wilii jak magnes 

przyciąga bogatych i rozpoznawalnych – ludzi polityki, biznesu i bardzo szeroko 

pojętej sztuki. W Wilanowie jest wszystko, czego potrzeba do życia, a nawet 

więcej: pola golfowe, zabytki, rezerwaty przyrody i drogie sklepy. Jednocześnie 

jest to jeden z najstarszych zamieszkanych obszarów leżących na terenie 

współczesnej Warszawy., często odwiedzany również ze względu na 

historyczny Pałac Królewski. 

Włochy 

Największym polskim lotniskiem jest Lotnisko Chopina czyli Port Lotniczy 

Warszawa-Okęcie. Znajduje się ono właśnie w tej dzielnicy. Włochy ujmują 

przede wszystkim kameralną zabudową – co wynika w dużej mierze 

z ograniczeń budowlanych stawianych przez wymogi bezpieczeństwa ruch 

lotniczego.  

Wola 

Niegdyś przemysłowe przedmieście stolicy, dziś atrakcyjny obszar 

inwestycyjny. Powstają tu nowe osiedla mieszkaniowe, a swoje siedziby lokuje 

wiele największych, międzynarodowych przedsiębiorstw. Co ciekawe – według 

statystyk policyjnych jest to też najniebezpieczniejsza dzielnica Warszawy. Wola 

ma natomiast olbrzymie znaczenie historyczne, bowiem w XVII wieku odbywały 

się tu wybory kolejnych królów Polski w ramach wolnych elekcji. 

Żoliborz 

Przez wielu uznawany za najpiękniejszą dzielnicę Warszawy. Żoliborz ma 

charakter mieszkaniowo-rekreacyjny, pełen jest terenów zielonych i miejsc 

o wyjątkowym znaczeniu historycznym. I to właśnie tu, nie licząc rzecz jasna 

warszawskich parków, jesienią jest najwięcej kasztanów.  

Opracował mgr Marcin Barszcz 

 



 

 

Warszawa – bijące serce Polski 

 Może ktoś powie, że to bardzo pompatyczne określenie. I może będzie 

w tym trochę racji, ale… Gdyby ktoś postawił przed nami następujące zadanie: 

Pokaż mi Warszawę „w pigułce”, to zastanawiając się nad tym, co mamy 

pokazać, uwzględniając wszystkie funkcje i atrakcje tego miasta, mielibyśmy 

twardy orzech do zgryzienia. Bo skoro to stolica, to trzeba zacząć od władz, 

a więc nie wolno nam zapomnieć o Pałacu Prezydenckim na Krakowskim 

Przedmieściu, jak również budynku Sejmu na ul. Wiejskiej. A przy okazji 

zwiedzania Łazienek – Belweder. 

 Niewątpliwie istotnym punktem tej wycieczki będzie zajrzenie do teatrów 

– np. do Teatru Polskiego istniejący od 1013 r. przy ul. Karasia 2. Jego mury 

widziały wielu najwspanialszych artystów, jak również innych sławnych ludzi, 

którzy tu  przychodzili. Kolejny to Teatr Wielki mieszczący się na Placu Teatralnym 

1, w którym swoją siedzibę mają: Opera Narodowa, jedna z trzech scen Teatru 

Narodowego oraz Muzeum Teatralne. Teatr Muzyczny „Roma”, który 

znajdziemy na ul. Nowogrodzkiej 49 realizuje światowe inscenizacje klasyki 

musicalowej. Ale oprócz tych bardziej tradycyjnych teatrów można zajrzeć też 

do młodszych ich kolegów –  prywatnego Teatru „Kamienica” 

w Al. Solidarności 93 lub mieszczącego się na Ochocie przy ul. Grójeckiej 65 

prywatnego teatru pod nazwą „Och – teatr”. 

 Dla rodziców małych dzieci niewątpliwym „cukiereczkiem” w tej 

kulturalnej wędrówce będą teatry dla dzieci – teatr „Baj” na ul. Grochowskiej 

czy „Guliwer” przy ul. Różanej 16 lub „Lalka” w PKiN. 

 Miłośnicy muzyki chętnie zajrzą do Filharmonii Narodowej na ul. Jasnej 5. 

 Warszawa jest miastem, w którym tradycja przeplata się 

z nowoczesnością. Obok starych, zabytkowych budynków, pojawia się coraz 

więcej nowych, tworząc swoistą, tętniącą życiem kronika stylów 

architektonicznych. Pomiędzy strzelistymi budynkami wieżowców 

mieszczących biura, hotele, siłownie, sklepy i inne potrzebne firmy przycupnęły 

niższe budynki szkół, przedszkoli, przychodni, ośrodków kultury i wielu innych 

potrzebnych nam instytucji. 

 Stare szpitale – jak choćby Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus na 

ul. W. Lindleya współdziałają z nowoczesnymi szpitalami typu nowoczesny 

Centralny Szpital Kliniczny na Banacha. 

 Stolica jest miejscem, w którym można znaleźć świątynie wielu wyznań, 

choć dominują kościoły obrządku rzymsko – katolickiego. 

To właśnie do tego miasta ściągają ludzie z różnych krańców Polski, 

a nawet świata, w poszukiwaniu uczelni, miejsc pracy, swojego miejsca na 

ziemi. 



 

 

Jest to też miejsce ,w którym można uprawiać różne sporty – zawodowo, 

bądź hobbystycznie. Należy więc też zajrzeć na Stadion Narodowy, który 

podczas pandemii stał się również szpitalem. 

Myślę, że skoczylibyśmy również na Nowy Świat do słynnej cukierni 

Bliklego na wspaniałe ciastka, ale również poszukalibyśmy sztandarowego 

wypieku – ciastka, które przez lata było symbolem Warszawy – klasycznej 

wuzetki. No i może spróbowalibyśmy nowej propozycji – „zygmuntówki”, która 

miała zastąpić wuzetkę. 

Dokąd jeszcze moglibyśmy się udać? Lista jest długa i tu już o wybór 

podanych mu propozycji musielibyśmy poprosić naszego gościa. A co byśmy 

mu zaproponowali? O tym mówią kolejne artykuły, do których przeczytania 

serdecznie zapraszam. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

 

Parki w Warszawie - ciekawostki 

 

W Warszawie parki i tereny zieleni urządzonej zajmują 8% powierzchni. 

Wśród 82 parków stolicy są te największe o powierzchni liczącej ponad 70 

hektarów i małe, zajmujące co najmniej 2 hektarów.  

Najstarsze parki Warszawy to:  

• Ogród Saski,  

• Ogród Krasińskich, 

• Łazienki Królewskie, 

• Park w Wilanowie.  

 

Jednym z największych parków w Warszawie jest Park (Natoliński) 

o powierzchni 105 hektarów. 

 Parkami ogólnomiejskimi są: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park 

Łazienkowski, Ogród Krasińskich, Park Paderewskiego, Park Praski, Pole 

Mokotowskie, Centralny Park Kultury, Park Fosa i stoki Cytadeli. Utrzymaniem, 

pielęgnacją i porządkowaniem parków ogólnomiejskich zajmuje się Zarząd 

Oczyszczania Miasta. Pieniądze na te cele są z budżetu stolicy. 

Stołeczne parki mają różnych właścicieli. Łazienki Królewskie, Wilanów 

oraz Ogrody Zamku Królewskiego są oddziałami Muzeum Narodowego, zaś 

parki ogólnomiejskie są zarządzane poszczególnymi dzielnicami.  

Najstarsze parki Warszawy 

Łazienki Królewskie – Najpopularniejszy Park w polskiej stolicy, a właściwie 

Zespół Pałacowo-Ogrodowy, został założony w XVIII wieku dla Króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, ma około 76 hektarów powierzchni.  



 

 

W latach 80. XVII wieku zbudowano tu barokowy Pawilon Łaźni (stąd 

wzięła się nazwa: Łazienki). Potem został przebudowany na Pałac na Wyspie. 

W Łazienkach Królewskich znajduje się sztuczne jezioro i wspominany już 

Pałacyk na Wyspie.  

Ogrody w Łazienkach:  

• Ogród Królewski, 

• Ogród Romantyczny, 

• Ogród Chiński,  na obrzeżu Parku stoi Pomnik Fryderyka Chopina. 

W okresie letnim, w każdą niedzielę odbywają się Koncerty Chopinowskie.  

Zespół Pałacowo-Ogrodowy od 1960 r., jest siedzibą Muzeum Łazienek 

Królewskich. Warto również wiedzieć, że w epoce średniowiecza tereny te były 

miejscem polowań Książąt Mazowieckich.  
 

 

Pałac, Łazienki Królewskie 

 

Pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich 



 

 

Ogród Krasińskich  

Ogród ten powstał w  1676 roku, dla wojewody Jana Dobrogosta Krasińskiego 

i zajmuje blisko 11,8 hektara powierzchni. Znajduje się w Śródmieściu, w dzielnicy 

Muranów, niedaleko muzeum Polin. Zanim powstał Ogród Saski, to właśnie Ogród 

Krasińskich był największym Parkiem Warszawy. Obok Parku znajduje się barokowy 

Pałac Krasińskich. Na terenie Parku można podziwiać m.in.: 

• Pomnik Granic Getta, 

• Pomnik Bohaterów Monte Cassino.  

 

Ogród Saski 

Ogród w Wilanowie (Park Wilanowski) 

Park w stylu francuskim mający 24 hektarów powierzchni. Można ujrzeć tam przede 

wszystkim barokowy pałac, początkową podmiejską Rezydencję Króla Jana III 

Sobieskiego, a także Jezioro Wilanowskie. Ogród w Wilanowie podzielony jest na 

szereg części, m.in. na: Ogród kwiatowy, Park angielski, Park angielsko-chiński. 

W ogrodzie można podziwiać także rzeźby figuralne, przypominające rzeźby 

antyczne. Znajduje się tutaj również neogotycka Brama Mauretańska z 1846 r. 

 

Pałac w Wilanowie 



 

 

Ogród Saski  

To pierwszy publiczny Ogród Miejski w Polsce, udostępniony przez Króla 

mieszkańcom Warszawy 27 maja 1727 roku. Znajduje się on w Śródmieściu Warszawy. 

Ten ogród w stylu francuskim założono w latach 1724-1748 dla Króla Augusta II 

Mocnego i był Ogrodem Pałacu Saskiego. Po dewastacji podczas insurekcji 

Kościuszkowskiej (1794) w latach 1816-1827 stał się krajobrazowym ogrodem w stylu 

angielskim. Po zniszczeniach w czasie Powstania Warszawskiego, po wojnie został 

odtworzony i powiększony o Ogród Zamoyskich.  

 W centrum Ogrodu Saskiego można ujrzeć fontannę, 21 barkowych rzeźb, 

zegar słoneczny z 1863 r., a także Pomnik Marii Konopnickiej. Tuż obok znajduje się 

Grób Nieznanego Żołnierza, przy którym wartę pełnią żołnierze.  

 

 

Ogród Saski 

Opracowała: mgr Paulina Kwiatkowska  

Najbardziej znane miejsca w Warszawie 

Wiele miejsc w stolicy zapisało się w jej historii, bądź historii całego kraju, 

miało, bądź ma znaczenie dla naszej kultury, społeczeństwa. Trudno tu jednak 

wymienić wszystkie, przedstawiam więc te najbardziej znane: 

1. 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 (o łącznej powierzchni 80 hektarów) znajduje się 

szereg zabytków, m.in.: Pałac Myślewicki, Amfiteatr, Stara Pomarańczarnia czy 

Pałac na Wyspie zajmujący centralną część parku. Łazienki Królewskie tworzą 

kilometry alejek ciągnących się pośród zielonych drzew i krzewów. To idealne 

miejsce, aby uciec od gwaru miasta i odpocząć w otoczeniu natury. Park jest 



 

 

najchętniej odwiedzany w weekendy, szczególnie latem - wtedy możemy 

spotkać tam tłumy spacerowiczów.  

2. Stare Miasto Warszawy 

Jedną z największych atrakcji Warszawy jest Stare Miasto. 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. Jej zwiedzanie zwykle rozpoczyna się od Pl. Zamkowego, z kolumną 

Zygmunta III Wazy w centralnej części. 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. Od 1980 roku Stare Miasto Warszawy figuruje na liście UNESCO.  

3. Pałac Kultury i Nauki 

To tak naprawdę wizytówka stolicy i najwyższy budynek w Polsce (ma 237 

m wysokości). Nic więc dziwnego, że tę największą atrakcję Warszawy 

rokrocznie odwiedzają setki turystów. Pałac Kultury i Nauki jest dziełem 

socrealizmu, zbudowanym w latach 1952-1955. Był swoistym „darem” Związku 

Radzieckiego dla Polski. Na 38 piętrach obiektu znajduje się ponad 3000 sal, 

gabinetów i pokojów zajmowanych przez liczne instytucje i firmy: kina, teatry, 

muzea czy uczelnie wyższe. Na 30. piętrze (na wysokości 114 metrów) znajduje 

się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę całej stolicy. 

4. Muzeum Powstania Warszawskiego 

Muzeum Powstania Warszawskiego jest jedną z najczęściej 

odwiedzanych atrakcji Warszawy. Miejsce to zostało otwarte w 2004 roku – 

w 60. rocznicę powstania – i od tej pory otrzymało szereg nagród. Dokumentuje 

ono bardzo ważną część historii przy pomocy nowatorskich technik 

audiowizualnych, w których wykorzystano ponad 1 tys. eksponatów i 1,5 tys. 

archiwalnych fotografii i filmów. Miejsce to w niepowtarzalny sposób 

oddziałuje na odwiedzających obrazem, światłem oraz dźwiękiem i pomaga 

zrozumieć trudną dla współczesnych historię.  

5. 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. To bez 

wątpienia jedna z najbardziej magicznych atrakcji w stolicy. 

6. 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.  

7. Zamek Królewski 

Ta słynna atrakcja turystyczna w Warszawie widnieje na liście zabytków 

UNSECO. Zamek Królewski wzniesiono jako wczesnobarokową rezydencję króla 

Zygmunta III Wazy w latach 1598-1619. Dziś pełni funkcje muzealne 

i reprezentacyjne – pojawia się na wielu pocztówkach ze stolicy. W Zamku 

Królewskim można zobaczyć m.in. bogato zdobione sale królewskie stworzone 

dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego czy sale sejmowe. Najpiękniej 

prezentuje się Sala Tronowa ozdobiona złotą dekoracją.  

8. 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. Ogród otwarty jest w określonych 

godzinach (wstęp bezpłatny).  

9. 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.  



 

 

10. Park Fontann w Warszawie 

Jeszcze inną atrakcją Warszawy jest Park Fontann, który 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.  

WAŻNE POMNIKI W WARSZAWIE: 

Zapewne niejednego z czytelników zaskoczy informacja, że najstarszym 

pomnikiem w Warszawie jest … Kolumna Zygmunta III Wazy, która powstała 

w 1644 roku według projektu Augustyna Locci i Constantina Tecalia. Polski król 

stoi na 22- metrowej kolumnie z krzyżem w jednej, a mieczem – w drugiej dłoni. 

Wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Zachowane do tej pory poprzednie 

trzony kolumny można oglądać przy Zamku Królewskim od strony południowej. 

Grób Nieznanego Żołnierza mieści się na Placu Piłsudskiego tuż przy 

Ogrodzie Saskim, w niewielkim fragmencie istniejących arkad dawnego 

Pałacu Saskiego. Oddaje on hołd wszystkim poległym w obronie Ojczyzny 

w różnych zakątkach świata. Czuwa tu żołnierska warta, a w każdą niedzielę 

o godzinie 12:00 następuje jej uroczysta zmiana. 

W Łazienkach Królewskich od 1929 roku stoi pomnik Fryderyka Chopina, 

wielkiego kompozytora i pianisty. W okresie letnim w każdą niedzielę odbywają 

się przy nim wspaniałe koncerty muzyki poważnej, w których uczestniczą 

światowej sławy pianiści. 

Natomiast przed Pałacem Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu 

46/48 każdy przechodzień może dostrzec okazały pomnik księcia Józefa 

Poniatowskiego na wierzchowcu. Postać ta zdobyła sobie ogromny szacunek 

i sympatię wśród Polaków jako generał, minister i naczelny wódz wojska 

polskiego, a jego męstwo i duch walki w obronie ojczyzny stały się symbolem. 

Od 1989 roku na Placu Krasińskich w pobliżu włazu, który służył do 

ewakuacji walczących mieści się Pomnik Bohaterów Powstania 

Warszawskiego. Okazałych rozmiarów pomnik obrazuje powstańców 

wybiegających spod pylonu. Tuż obok można dostrzec ludzi nad zejściem do 

kanału, co ma z kolei nawiązywać do zakończenia powstańczych walk. 

Kolejnym pomnikiem poświęconym bohaterstwu wielu ludzi jest Pomnik 

Bohaterów Warszawy, wyłaniający się spośród pięknej zielonej kompozycji 

parkowej przy trasie W-Z, w sąsiedztwie ulicy Nowy Przejazd. Na cokole znajduje 



 

 

bogini zwycięstwa – Nike. Pomnik ten dedykowany jest wszystkim, którzy zginęli 

w Warszawie w czasie II wojny światowej, bohatersko walcząc o wolność. 

Swojego pomnika doczekali się również najmłodsi uczestnicy walk 

powstańczych. Jest nim pomnik Małego Powstańca na ul. Podwale. Ma on 

postać drobnego chłopca w opadającym na oczy hełmie, z biało – czerwoną 

opaską i pistoletem maszynowym. 

Pylony symbolizujące wybuch miny, rozbrajający ją w centralnej części 

saper oraz 18 płaskorzeźb to części składowe pomnika Chwała Bohaterom 

znajdującego się w sąsiedztwie Wisły, na zamknięciu osi parkowej. 

Podsumowanie stanowi napis: „Wolna Warszawa nigdy nie zapomni tych, 

którzy trudem swym i krwią pierwsi rozpoczęli dzieło jej odbudowy. 

Syrenka. Ten symbol stolicy, postać z warszawskiego herbu można 

podziwiać w kilku miejscach: na Powiślu tuż przy moście Świętokrzyskim,, na 

rynku Starego Miasta.  

Na Polu Mokotowskim, niedaleko miejsca, gdzie kiedyś było lotnisko, 

można zobaczyć jeden z najmłodszych pomników – pomnik Poległych 

Lotników. Na dużym placu z aleją nawiązującymi do lotniska umieszczono 

metalowe pręgi, niczym smugi po samolocie, a na otaczającym je 

półokrągłym murze umieszczono nazwiska m.in. lotników poległych w latach 

1939 – 1945. 

U zbiegu ulicy Wawelskiej oraz Żwirki i Wigury znajduje się pomnik Lotnika. 

Umieszczona na cokole postać trzymająca fragment skrzydła samolotu góruje 

nad okolicą. 

Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie znajduje się przy 

skrzyżowaniu ulic Muranowskiej i Andersa. Powstał ku czci Polaków 

wywiezionych na Wschód. Autorzy pomnika zdecydowali się na wymowna 

plątaninę kolejową pełną krzyży, toczącą się po torach kolejowych. 

Dawne dzieje Warszawy przypomina również pomnik Bohaterów Getta 

przy ul. Zamenhofa albo Umschlagplaz – pomnik – mur wybudowany w miejscu, 

z którego wywożono Żydów do obozów Koncentracyjnych. 

Warto też wspomnieć o pomniku naszego wspaniałego astronoma 

Mikołaja Kopernika czy o pomniku Adama Mickiewicza – obydwa znajdują na 

Krakowskim Przedmieściu. 

Nasz przegląd warszawskich pomników zakończymy przy pomniku 

Drzewa Pawiackiego przy Muzeum Więzienia Pawiak widocznego na jego 

podwórku w pobliżu skrzyżowania ulic: Dzielnej i Al. Jana Pawła II. 

Opracowała mgr Aleksandra Mazur 

 



 

 

Ciekawostki o Warszawie 

O ciekawostkach na temat Warszawy, można napisać 

kilka  książek, ale i tak nie wyczerpie to tematu. Dlatego 

wśród poniższych ciekawostek, każdy znajdzie coś dla 

siebie. Miłej lektury! 

1. Warszawa, jak przystało na stolicę Polski, jest 

największym polskim miastem. Zarówno pod 

względem liczby ludności (obecnie ok. 1,8 miliona), 

jak i powierzchni (ponad 500 tys. Kilometrów 

kwadratowych). 

2. W Warszawie odbywa się wiele festiwali i konkursów 

muzycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” Jazz 

Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days i Festiwal Mozartowski. 

3. W Warszawie mieści się wiele muzeów i galerii sztuki – państwowych 

i prywatnych. Największe  galerie, to Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej, 

Zamek Ujazdowski, zaś największe warszawskie muzea, to Muzeum 

Narodowe, na Zamku Królewskim i Muzeum Pałac w Wilanowie. 

4. Warszawa jest jedyną stolicą w Unii Europejskiej, gdzie blisko centrum 

znajduje się rezerwat przyrody. Na Mokotowie, położony jest rezerwat Jezioro 

Czerniakowskie. 

5. Dom Kereta,  to najwęższy dom na świecie. Znajduje 

się w dzielnicy Wola. Został zbudowany w 2012 roku, 

w 1,5 – metrowej szczelinie między blokami na ulicy 

Chłodnej i Żelaznej. Znalazł się na liście Iconic Houses, 

a jego pierwszym lokatorem był izraelski pisarz Edgar 

Keret. 

6. Jeden z najpiękniejszych ogrodów Warszawy, 

z którego można oglądać panoramę miasta, 

znajduje się na dachu Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

Ma powierzchnię ponad 1 ha. 

7. Słynna fabryka czekolady E. Wedel, powstała w 1851 roku. Pierwszym 

wyrobem były karmelki śmietankowe. 

8. Według rankingu World Index, Warszawa jest miastem o największej liczbie 

bibliotek na 100 tysięcy mieszkańców. Na drugiej pozycji plasuje się Seul i 

Paryż. W Warszawie jest 3 razy więcej bibliotek publicznych niż w Londynie i 

siedem razy więcej niż w Madrycie. 

9. Warszawa jest trzecim (po Moskwie i Stambule) najbardziej zakorkowanym 

miastem Europy. 



 

 

10. W miejscu, w którym obecnie stoi Stadion Narodowy, w latach 1989 – 2008 

znajdował się tak zwany Jarmark Europa, największe targowisko kontynentu. 

Wcześniej był piłkarsko-lekkoatletyczny Stadion Dziesięciolecia, oddany do 

użytku w 1955 roku. 

11. Stojący w sercu stolicy Polski Pałac Kultury i Nauki, to jeden z symboli 

Warszawy. To także pozostałość po epoce socjalizmu, którą nie tak dawno 

wielu chciało całkowicie wyburzyć. Przez wiele lat był najwyższym 

budynkiem w Warszawie i w Polsce. W ostatnich latach w centrum Warszawy 

powstało szereg wieżowców i wciąż powstają kolejne. Pałac Kultury przez 

lata był świetnym punktem orientacyjnym w centrum miasta, widocznym 

z wielu miejsc. 

12. Najsłynniejszą legendą o Warszawie jest ta o syrence – postaci, której górna 

część wygląda jak kobieta, a dolna – ma ogon ryby. W Warszawie niemal 

na każdym kroku można spotkać postać syrenki. 

13. Najsłynniejsze warszawskie syrenki, to: syrenka na środku warszawskiego 

rynku, syrena nad Wisłą, w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego. 

14. Pierwszy zbudowany most był z drewna dębowego i sosnowego i miał 22 

przęsła. Łączył prawo i lewobrzeżną. Część Warszawy. Nazywano go 

mostem Zygmunta Augusta. 

15. Hejnał warszawski – hejnał grany każdego dnia o godzinie 11:15 z Wieży 

Zegarowej (Zygmuntowskiej) Zamku Królewskiego w Warszawie. Melodia 

powstała w 1995 roku na podstawie motywów „Warszawianki” i „Marszu 

Mokotowa”, a jej autorem jest kompozytor Zbigniew Bagiński z Uniwersytetu 

Muzycznego[1]. Pomysłodawcą powstania hejnału był powstaniec 

warszawski Henryk Łagodzki. Hejnał grany jest na trzy strony świata (oprócz 

wschodu), gdyż Wieża Zegarowa ma tylko trzy okna[1]. Godzina grania 

hejnału to godzina, o której podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 

wskazówki zegara w zbombardowanym przez Niemców zamku zatrzymały 

się. 

16. Gwara warszawska (także dialekt warszawski) – gwara miejska języka 

polskiego występująca w Warszawie. Opisywana odmiana języka powstała 

prawdopodobnie w II połowie XVIII wieku, a jej najważniejsze cechy 

ukonstytuowały się w wieku kolejnym. Gwara warszawska powstała poprzez 

nałożenie się na substrat językowy, jakim w tym wypadku były gwary 

dialektu mazowieckiego (posługiwała się nimi ludność migrująca do 

Warszawy z okolicznych wsi) elementów leksykalnych w postaci zapożyczeń 

z języków używanych przez zamieszkujących Warszawę przedstawicieli 

innych nacji (przede wszystkim z jidysz, rosyjskiego i niemieckiego, choć w 

omawianej odmianie języka znajdujemy także pojedyncze zapożyczenia z 

języka francuskiego). 
Opracowała: mgr Jolanta Górecka 
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Warszawa pędzlem malowana 

 Opowiadając o Warszawie warto wspomnieć o tym, że była (i jest) 

inspiracją dla wielu artystów. Obecnie możemy podziwiać prace 

współczesnych artystów podczas naszych spacerów po Starym Mieście. 

 Nie można jednak zapomnieć o malarzach, którzy dostrzegając piękno, 

bądź oryginalność miejsc i sytuacji stawali się równocześnie piewcami 

i dokumentalistami Warszawy.  

 Jednym z nich był Bernardo Bellotto czyli Canaletto. Z pochodzenia 

Włoch, w swojej ojczyźnie nabrał wprawy w malowaniu widoków miast i czynił 

to również w Polsce będąc nadwornym malarzem Stanisława Augusta 

poniatowskiego. Malował też dzieła historyczne, jednak w sercach Polaków 

znajduje poczesne miejsce jako piewca Warszawy. Jego obrazy pomogły przy 

odbudowie zniszczonej podczas wojny Warszawy. Wiele z nich można obejrzeć 

na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Muzeum Narodowym. 

 Równie znaczącym dla naszej stolicy malarzem był Aleksander 

Gierymski. Jego obrazy o tematyce warszawskiej stanowią dokumentację 

życia biedoty z Powiśla i Starówki. "Brama Starego Miasta", "Piaskarze", czy 

"Przystań na Solcu", pokazują tę mniej widowiskową, a jednak składającą się 

na całość obrazu miasta, stronę życia stolicy. Można je obejrzeć w m. in. 

Muzeum Narodowym w Warszawie. 

Źródło: Wikipedia      Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

 

Warszawa dla dzieci 

 Stolica oferuje różne atrakcje  - nie tylko dla dorosłych. A oto propozycje 

niektórych miejsc w Warszawie ciekawych dla dzieci:  

- Centrum Nauki Kopernik- wspaniałe miejsce dla dużych i małych, gdzie każdy 

może świetnie się bawić poznając tajniki nauki i techniki. Jest tu wiele stałych 

wystaw, jak i tych organizowanych okazjonalnie. Tu można wszystkiego 

doświadczyć namacalnie, wykonać wiele doświadczeń i poznać dźwięki 

normalnie niesłyszalne dla człowieka.  

- Pałac Kultury i Nauki- punkt charakterystyczny miasta, skąd rozpościera się 

piękny widok. Znajdują się na jego terenie muzea, które warto zobaczyć. Dzieci 

na pewno zachwycą się szkieletami dinozaurów w Muzeum Ewolucji Instytutu 

Paleobiologii, z kolei mali miłośnicy techniki w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 

obejrzą motocykle, radioodbiorniki i wiele innych eksponatów. 



 

 

- Muzeum Wojska Polskiego- miejsce, w którym dzieci mogą zobaczyć 

eksponaty wojskowe. Warto w tym miejscu opowiedzieć dzieciom pokrótce 

historię Cudu nad Wisłą –  jak bohaterska polska armia zatrzymała bolszewików. 

- Stadion Narodowy- miejsce dumy wszystkich Polaków. Tego miejsca dzieciom 

nie trzeba przedstawiać bowiem Stadion Narodowy powstał przed EURO 2012, 

które odbywało się w Polsce i na Ukrainie. Możemy się tam również wybrać 

właśnie z okazji święta muzyki czy sportu, a przy okazji zwiedzić piękne miejsca 

w Warszawie. 

- Multimedialny Park Fontann- świat dźwięków i światła. To miejsce doskonałe 

dla dorosłych i dzieci. Wieczorem, przy dźwiękach muzyki można oglądać 

niesamowite pokazy laserowe w rytm muzyki. 

- Łazienki Królewskie- zespół pałacowo-ogrodowy to miejsce, które jest na 

każdej pocztówce z Warszawy. Niezwykle piękny kompleks posiada czynne 

Muzeum, gdzie można oglądać wspaniałe kolekcje obrazów. Na uwagę 

zasługują ogrody urządzone w czterech różnorodnych stylach, doskonałe do 

rodzinnych spacerów. 

- Centrum Pieniądza NBP- można się tu dowiedzieć więcej o historii złotego. 

Każde dziecko wie, że polska waluta to złoty. Jednak nie każde może mieć 

okazję zobaczyć jak pieniądze się wytwarza, a także dowiedzieć się więcej 

o historii waluty. Taka możliwość istnieje w Centrum Pieniądza NBP. Tu można 

zobaczyć skarbiec, a także kolekcje monet okolicznościowych. 

 

- Wodny Park Warszawianka - tu dzieci mogą pozjeżdżać na zjeżdżalni, 

popływać w basenie, skorzystać z wodnego placu zabaw. Z pewnością będzie 

to świetne miejsce do odwiedzenia. Dla małych dzieci i tych, którzy uwielbiają 

obcować ze zwierzętami jest także mini-zoo, gdzie można karmić kozy, osiołki 

czy króliki. 
 

- Park Miniatur Województwa Mazowieckiego- historyczna Warszawa 

w pigułce. Wszystkie budynki są tu przedstawione w skali 1:25. Wszystko można 

zobaczyć bardzo dokładnie w trójwymiarze, a nawet poczuć się jakby 

chodziło się po ulicach starego miasta dzięki wirtualnym goglom. 

Opracowała mgr Anna Lisek 

Legendy warszawskie – jakie historie wiążą się z dziejami polskiej 

stolicy? 
Historia Warszawy, jak wielu innych miast i miejsc w Polsce, owiana jest 

wieloma tajemnicami, a to wiąże się również z powstaniem wielu legend, które 

opowiadają o dziejach stolicy na przełomie wielu lat. Każdy z nas, a z 

pewnością każdy z warszawiaków, już słyszał o niektórych z nich. Co więcej, 



 

 

dzięki tym opowieściom, możemy wyruszyć na wspaniałą wycieczkę po stolicy– 

śladem legend warszawskich. Tu fakty podane są z domieszką fantazji. Można 

wymienić te najciekawsze i najpopularniejsze m.in.  

- Legenda o warszawskiej syrence,  

Dawno temu, kiedy Warszawa była rybacką osadą, 

morza i rzeki zamieszkiwały złotowłose syreny. Pewnego dnia 

jedna z nich wyruszyła w drogę z Bałtyku na południe. Płynęła 

Wisłą podziwiając mijane krajobrazy, a gdy się zmęczyła, 

postanowiła odpocząć na piaszczystym brzegu rzeki u stóp 

dzisiejszego Starego Miasta. Okolica wydała się Syrence 

prześliczna. – Jak tu ładnie! Dlaczego nie miałabym tu 

zamieszkać? – pomyślała i tak zrobiła. W dzień pluskała się 

na płyciznach, noce spędzała w głębinie. Lubiła płatać figle, 

a okoliczni rybacy dziwili się, że ktoś mąci wodę i wybiera im ryby z sieci! 

– Trzeba rozprawić się z tym szkodnikiem! – zakrzyknęli. Syrenka nie przestraszyła się 

rybaków i zaczęła śpiewać pieśń o Wiśle. W jej śpiew zasłuchały się zwierzęta: 

bobry wysunęły pyszczki z nor, a kormorany usiadły na dryfujących kłodach 

drewna. Rybacy zaś wzruszyli się tak bardzo, że zaniechali swych zamiarów 

i przyrzekli, że nie zrobią Syrence krzywdy. 

Na Syrenkę czyhało jednak niebezpieczeństwo. Pewnego dnia chciwy 

kupiec postanowił wzbogacić się na jej pięknym głosie, pokazując ją 

na jarmarkach. Użył podstępu, porwał ją i uwięził w drewnianej skrzyni. Syrenka 

przyzwyczajona do wolności, była bardzo nieszczęśliwa. Jej płacz usłyszał młody 

syn rybaka, który skrzyknął swoich kolegów i razem ją uwolnili, a złego kupca srogo 

ukarali. 

Uradowana Syrenka, z wdzięczności za zwróconą wolność przyrzekła 

rybakom, że zawsze będzie strzec ich oraz grodu. 

Z czasem mała rybacka wioska stała się dużym i pięknym miastem. Dziś 

wizerunek Syrenki uzbrojonej w miecz i tarczę widnieje w herbie Warszawy 

Podobno od czasu do czasu Syrenka wynurza się z Wisły i patrzy na ciągle 

zmieniającą się stolicę. Kto wie, może to właśnie Ty ją zobaczysz? Rozejrzyj się 

uważnie, bo Syrenki można spotkać w wielu miejscach Warszawy: na ścianach 

domów, latarniach, witrażach i szyldach. Są też pomniki Syrenki między innymi 

na Rynku Starego Miasta, nad Wisłą i na wiadukcie Markiewicza nieopodal hotelu 

Bristol. Znajdź tę, która właśnie Ciebie oczaruje! 

 



 

 

 

- Legenda o Bazyliszku 

Legend o Bazyliszku jest wiele. Różne 

postacie wcielają się w role bohaterów, raz jest 

to krawczyk jak w naszej legendzie, raz oskarżony 

niesłusznie o zabójstwo kamrata Jan Ślązak, 

a jeszcze innym razem dzielna dziewczynka 

o imieniu Magda. Niezależnie od tego kto 

pokonał stwora, zawsze ginął on w ten sam 

sposób, a było to tak… 

Dawno, dawno temu w piwnicach jednej z kamienic przy ulicy Krzywe Koło 

mieszkał straszliwy stwór zwany Bazyliszkiem. Był to ogromny zwierz, ze skrzydłami 

jak nietoperz i krokodylim ogonem. Ciało miał pokryte łuską, a łapy zakończone 

ostrymi pazurami. Jednak najgorsze było jego spojrzenie – na kogo skierował swój 

wzrok, ten zamieniał się w kamień Bazyliszek był też bardzo uciążliwy dla 

mieszkańców Warszawy. W dzień spał, ale w nocy niszczył wszystko co napotkał 

na swojej drodze, wzniecał pożary, burzył mury, zabijał i zjadał zwierzęta. Co jakiś 

czas pojawiał się śmiałek, który uzbrojony w miecz i tarczę próbował zgładzić 

potwora, ale zawsze kończyło się to tragicznie. Chojrak stawał się kolejnym 

kamiennym posągiem. 

Pewnego dnia do miasta przybył wędrowny krawczyk. Chłopak był drobnej 

postury, nie miał broni, o walce wiedział tyle co nic, za to miał wielkie serce i hart 

ducha. Gdy usłyszał, co się dzieje w Warszawie, postanowił pomóc. 

Ludzie bardzo się dziwili, że taki zwykły chłopak porywa się na tak wielkiego 

zwierza. Przecież więksi, zaprawieni w boju rycerze nie podołali zadaniu, a on? Cóż 

on może? Krawczyk miał jednak plan. Wziął ze sobą największe lustro jakie znalazł 

i ruszył. W piwnicy panował półmrok i bałagan. Chłopak musiał bardzo uważać, 

aby nie narobić zbędnego hałasu i nie zbudzić Bazyliszka przedwcześnie. 

Gdy szedł korytarzami zobaczył, że stwór zgromadził tam niemałe bogactwa 

oraz zrozumiał jak wielu ludzi próbowało zgładzić bestię. Widok ten napełnił go 

strachem, jednak chłopak szedł dzielnie naprzód. 

Stanął na progu komory, w której spał zwierz, wyciągnął przed siebie lustro 

i kopnął w stojącą obok metalową bańkę na mleko. Bazyliszek obudzony hałasem 

zerwał się na równe nogi, podniósł łeb i… skamieniał. Zobaczył bowiem w lustrze 

własne odbicie i spojrzenie. Krawczyk z emocji wypuścił z rąk zwierciadło, które 

rozprysło się na wiele kawałków, a każdy z nich odbijał promienie słońca 

wpadające przez małe, podsufitowe okienko. W pomieszczeniu zrobiło się jasno, 

a wszystkie posągi na powrót stały się żywymi ludźmi. Łzom szczęścia i ogólnej 

radości nie było końca. Wszyscy mieszkańcy Warszawy odetchnęli z ulgą i chcieli 

podziękować swojemu wybawcy jednak okazało się, że krawczyka już nie było, 

poszedł dalej w swoją stronę… 

 



 

 

- Legenda o Złotej Kaczce,  

Dawno, dawno temu w lochach 

Zamku Ostrogskich żyła królewna zaklęta 

w złotą kaczkę. Mówiono, że tego, kto zdoła 

ją odnaleźć, może uczynić bogatym. Wielu 

śmiałków próbowało. Historię tę usłyszał też 

młody, biedny szewczyk Lutek i pomyślał: 

 – A co mi szkodzi spróbować? Udał się więc w noc świętojańską 

do lochów zamku. Szczęście mu dopisało i odnalazł złotą kaczkę, 

która obiecała mu bogactwa. Chłopiec otrzymał sakiewkę złotych dukatów, 

ale też jeden warunek: musiał wydać je w ciągu jednego dnia, z nikim się 

nie dzieląc. Jeśli mu się uda zostanie wielkim bogaczem. Ucieszył się chłopak, 

bo co to za problem biednemu wydać tyle pieniędzy tylko na siebie? 

Ochoczo przystąpił do próby. Najpierw sprawił sobie piękne ubranie, 

kapelusz i laskę jak dostojny pan. Potem poszedł do karczmy, najadł i napił się 

do syta. Pojechał dorożką zaprzężoną w cztery konie do Wilanowa. Minęło 

południe, a Lutek wydał dopiero 5 dukatów. Wrócił do miasta, patrzy afisz 

Teatru Narodowego – świetny pomysł! Nigdy nie był w teatrze. Kupił najdroższy 

bilet – wydał pół dukata. Wieczór się zbliżał, a szewczyk nie wie co zrobić 

z pieniędzmi. Idzie i rozmyśla, ciąży mu ta pełna kiesa, aż tu nagle na rogu stoi 

weteran wojenny bez nogi i żebrze. – Panie – mówi – dwa dni nic nie jadłem, 

wojen wiele przeżyłem, medale dostałem, a odkąd nogę straciłem 

nie mam za co żyć. Lutek zlitował się nad byłym żołnierzem, sięgnął do kieszeni 

i podarował starcowi garść złotych dukatów. 

W tym momencie zaszumiało i zagrzmiało. Przed szewcem stanęła 

księżniczka – nie dotrzymałeś słowa – rzekła i znikła. Nagle chłopak stracił 

wszystko co kupił. Znowu miał łachmany na sobie i puste kieszenie. 

– Nie bogactwo, nie dukaty dają szczęście. Tylko uczciwa praca, zdrowie 

i dobre serce. Pamiętaj o tym chłopcze – powiedział stary żołnierz. 

Lutek wrócił do domu. Nie był zły czy rozczarowany, czuł raczej ulgę i radość. 

Wkrótce los biednego szewczyka odmienił się. Zaczęło mu się wieść jak nigdy, 

został majstrem, poślubił piękną dziewczynę. Żył długie lata w zdrowiu 

i szczęściu, a o złotej kaczce słuch zaginął. 

 



 

 

A teraz zapraszam do przeczytania mało znanej legendy, ale jakże 

wzruszającej.. 

Legenda o Kamiennym Niedźwiedziu 

 

Dawno, dawno temu na Mazowszu panował 

książę zwany Niedźwiedziem, nazywano go 

tak, gdyż był olbrzymi i silny jak niedźwiedź. Na 

jego nieszczęście był niezmiernie brzydki. 

Pewnego razu książę zakochał się w pięknej 

damie. Nie odważył się wyznać jej swej miłości 

bo bał się, że ta wyśmieje go z powodu jego 

brzydoty. Cierpiał więc w milczeniu. Którejś 

niedzieli książę przyjechał, jak zwykle, na mszę 

do kościoła i zobaczył jak owa dama wychodzi w sukni ślubnej a u jej boku idzie 

mąż - piękny młodzieniec. Gdy książę ujrzał tę scenę, serce zamarło w nim z 

rozpaczy i skamieniał z bólu i żałości - zamienił się w kamiennego niedźwiedzia. 

Teraz kamienny niedźwiedź stoi pod kościołem oo. jezuitów na Starym Mieście 

i czeka cierpliwie, bo legenda mówi, że jeżeli jakaś panna pokocha go tak, jak 

on kochał piękną damę, to niedźwiedź odzyska swoją dawną postać. Warto 

pamiętać o nieszczęśliwie zakochanym księciu i pogłaskać jego niedźwiedzi 

pysk. Być może to osłodzi gorycz jego oczekiwania. 

 

Legendy możecie czytać z całą rodziną. A może wykonacie do nich komiksy? 

Legend warszawskich jest znacznie więcej, tych bardziej lub mniej popularnych, 

a dzięki nim zwiedzanie Warszawy może stać się znacznie ciekawsze, a także 

pozostawić po sobie niesamowite i niepowtarzalne wrażenie.  

Zachęcamy wszystkich to wyruszenia tropem bajek i legend warszawskich. 

 
Polecane strony: 

https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/legendy/ 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/legendy-warszawskie.pdf 

https://warsawtour.pl/warszawskie-legendy/?doing_wp_cron=1634415361.7611749172210693359375 
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