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Opis:
Wycieczka dla tych, którym do tej pory udało się ominąć najważniejsze zabytki stolicy
Polski, wzbogacona o obiekty powstałe względnie niedawno. Rozpoczyna się przejściem
przez Nowe i Stare Miasto, a dla wytrwałych zawiera miejsca położone w promieniu
kilkudziesięciu minut jazdy.
plac Krasińskich w Warszawie
Ciekawie wygląda warszawski plac Krasińskich, położony przy skrzyżowaniu ul. Miodowej i
Długiej. Zabytkowa architektura pałacu Krasińskich i Katedry Polowej Wojska Polskiego
kontrastuje tu z nowoczesnym budynkiem Sądu Najwyższego i monumentalnym pomnikiem
Powstania Warszawskiego. Przed wojną i po niej na placu stał pomnik Jana Kilińskiego, który w
1959 r. przeniesiono na ulicę Podwale.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/plac_krasinskich_w_warszawie_11366

Rynek Starego Miasta w Warszawie
Pośrodku Rynku Starego Miasta, otoczonego kolorowymi, ozdobnymi kamienicami, stoi na
marmurowym cokole jeden z symboli Warszawy – Syrenka (autorstwa Konstantego Hegla).
Można tu spotkać kataryniarza z przynoszącą szczęście papugą. Przy rynku mieszczą się dwa
interesujące muzea: Muzeum Historyczne miasta stołecznego Warszawy oraz Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza. Północno-wschodni narożnik skrywa jedno z najbardziej
urokliwych miejsc na Starym Mieście – Kamienne Schodki, którymi można zejść w dół wiślanej
skarpy na dawne podgrodzie.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/rynek_starego_miasta_w_warszawie_2906

Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski był siedzibą królów Polski oraz miejscem obrad Sejmu i Senatu. W 1791 r.
uchwalono w nim Konstytucję 3 maja, uznawaną za pierwszą w Europie nowoczesną ustawę
zasadniczą. Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się warownia książąt mazowieckich,
stopniowo rozbudowywana. Obecny kształt rezydencja zyskała dzięki Zygmuntowi III Wazie,
który na początku XVII w. przebudował ją w stylu barokowym, realizując projekt włoskich
architektów. Pięcioskrzydłowa budowla z charakterystyczną wieżą zegarową została
doszczętnie zniszczona w czasie wojny. Odbudowa trwała wiele lat – budynek ukończono w
1974 r., a wnętrza w latach 80., kiedy to Zamek Królewski otwarto dla zwiedzających.
Apartamenty odtworzono według stanu z końca XVIII w.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/zamek_krolewski_w_warszawie_2879

plac Zamkowy w Warszawie
Sercem Warszawy jest plac Zamkowy z kolumną Zygmunta. Plac bywa widownią imprez i
koncertów, na co dzień stoją na nim oczekujące na klientów dorożki, a także (w sezonie
letnim) kolejka staromiejska i riksze. W Zamku Królewskim, od XVI w. rezydencji polskich
władców, zwiedzić można pełne przepychu komnaty królewskie i dworskie oraz galerię,
prezentującą dzieła największych polskich malarzy.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/plac_zamkowy_w_warszawie_2899
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kościół św. Anny w Warszawie
Budowa kościoła św. Anny rozpoczęła się w 1454 r. z inicjatywy księżnej Anny Mazowieckiej,
ale dzisiejszą barokowo-klasycystyczną fasadę świątynia zyskała w 2. połowie XVIII w. Na
szczycie przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego roztacza się
wspaniała panorama.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/kosciol_sw_anny_w_warszawie_2948

Pałac Prezydencki w Warszawie
Pałac Prezydencki, zwany też Namiestnikowskim lub Koniecpolskich, od 1994 r. jest rezydencją
prezydenta RP. Został zbudowany w połowie XVII w. jako Pałac Radziwiłłów, a na początku XIX
stulecia przebudowano go w stylu klasycystycznym. W pałacu w 1955 r. podpisano Układ
Warszawski. Przed budynkiem stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego (bratanka ostatniego
króla Polski) i dwie kamienne rzeźby lwów, chętnie fotografowane przez turystów.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/palac_prezydencki_w_warszawie_2951

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
Kompleks nowej Biblioteki Uniwersyteckiej to projekt na miarę XXI wieku: przyjazny,
funkcjonalny, estetyczny i pełen zieleni. Zachwyt wzbudzają zwłaszcza ogrody na dachu
budynku. Wspaniała, bujna roślinność zadziwiająco współgra z nowoczesnymi rozwiązaniami
architektonicznymi. Z góry roztacza się panorama miasta, a przez szklany dach można zajrzeć
do sal bibliotecznych. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) została założona w 1816
r. i zajęła część Pałacu Kazimierzowskiego, ówczesnej siedziby uczelni. Pod koniec XIX w.
księgozbiór przeniesiono do nowego gmachu w kompleksie przy Krakowskim Przedmieściu. Z
czasem i tam zaczęło brakować miejsca, dlatego już w okresie międzywojennym dyrekcja
biblioteki rozpoczęła starania o nową lokalizację. Z upływem lat księgozbiór przechowywany
był w coraz gorszych warunkach: na strychu, w piwnicach i na korytarzach. Jednak dopiero w
latach 90. XX w. rząd Tadeusza Mazowieckiego zdecydował o budowie przestronnego,
nowoczesnego gmachu na Powiślu. Nowa biblioteka ruszyła w grudniu 1999 r. po trwającej
kilka miesięcy przeprowadzce. Kilkanaście tygodni wcześniej poświęcił ją papież Jan Paweł II.
Gościła w swych murach m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga W. Busha. W skład
kompleksu bibliotecznego wchodzą dwa budynki i ogród. Tuż przy ul. Dobrej stoi mniejszy z
gmachów, tzw. rogal, z charakterystyczną fasadą ozdobioną napisami w różnych językach
(m.in. staropolski, sanskryt, grecki, arabski, hebrajski, a także zapis nutowy i liczbowy). Za nim
znajduje się główny, czteropiętrowy budynek, w którym przechowywany jest księgozbiór.
Gmachy połączone są zabudowanym pasażem z przeszklonym dachem. Oprócz pomieszczeń
bibliotecznych w kompleksie mieszczą się sklepy, kawiarnie, poczta i Rodzinne Centrum
Rozrywki "Hulakula", a w nim m.in. jedna z najpopularniejszych w Warszawie kręgielni, ścianka
wspinaczkowa i place zabaw. W piątki i soboty organizowane są tutaj imprezy taneczne. Ogród
uniwersytecki, którego część zlokalizowano na dachu biblioteki, jest ogólnodostępny, choć
ogrodzony i zamykany na noc. Podzielono go na kilka części połączonych ścieżkami, kładkami i
pergolami. Pomiędzy dwoma rzędami schodów prowadzących na dach spływa imponująca
wodna kaskada. Z tarasu widokowego w południowo-wschodniej części ogrodu można
podziwiać Wisłę z mostem Świętokrzyskim, a ze stalowego mostku rozpiętego ponad
dachowymi oknami roztacza się wspaniała panorama Śródmieścia.

2/4

Wycieczka Warszawa od zera
www.101wycieczek.pl

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Najbardziej znanym socrealistycznym budynkiem w całej Polsce jest Pałac Kultury i Nauki.
Wzniesiono go w latach 1952–1955 na wzór budowli w Moskwie i całym ZSRR. W chwili
powstania był to drugi co do wysokości budynek Europy. Ma 42 kondygnacje i wraz z iglicą
mierzy ponad 230 m. Na jego 30. piętrze znajduje się taras widokowy. W pałacu mieszczą się
liczne instytucje kulturalne: teatry Lalka i Dramatyczny, Kinoteka, Muzeum Techniki oraz
Muzeum Ewolucji PAN, a także Centrum Sztuki Studio. W Muzeum Techniki warto obejrzeć
kolekcję niezwykłych wynalazków, a także szklaną panienkę – model ciała kobiety z
widocznymi organami wewnętrznymi. Muzeum Ewolucji prezentuje natomiast ciekawą
wystawę skamieniałości. PKiN wznosi się nad rozległą przestrzenią placu Defilad, dawnego
miejsca pochodów i przemówień dygnitarzy partyjnych. Na iglicy, na wysokości 42. piętra
Pałacu Kultury i Nauki, znajduje się od 1998 r. gniazdo sokołów wędrownych, monitorowane za
pomocą kamer. Zamieszkująca je para jest jedną z 14 żyjących w Polsce na wolności.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/palac_kultury_i_nauki_w_warszawie_3009

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
Do najciekawszych muzeów w Polsce należy Muzeum Powstania Warszawskiego, otwarte w 60.
rocznicę jego wybuchu, a prezentujące dzieje stolicy podczas II wojny światowej. Szczególną
ciekawość budzą: replika zestrzelonego samolotu „Liberator”, a także zrekonstruowany
bunkier i kanał. Jest też kino z projekcjami powstańczych kronik filmowych oraz Sala Małego
Powstańca, w której dzieci mogą pobawić się w pocztę harcerską i powstańczy teatrzyk.
Muzeum zajmuje 100-letni budynek dawnej elektrowni tramwajowej. Otoczony jest parkiem
Wolności, w którym znajduje się Mur Pamięci z wyrytymi tysiącami nazwisk i pseudonimów
poległych żołnierzy.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/muzeum_powstania_warszawskiego_w_warszawie_3018

Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Cmentarz Powązkowski, nazywany także Starymi Powązkami, to najsłynniejsza z warszawskich
nekropolii, założona pod koniec XVIII w. Na jej terenie można podziwiać piękne zabytkowe
grobowce, mauzolea i rzeźby oraz pochylić czoło przed grobami zasłużonych Polaków. Zostali
tu pochowani m.in. Miron Białoszewski, Hanka Bielicka, Maria Dąbrowska, Zbigniew Herbert,
Marek Hłasko, Jan Kiepura, Krzysztof Kieślowski, Hugo Kołłątaj, Zdzisław Maklakiewicz, Tadeusz
Nalepa, Czesław Niemen, Jan Nowak-Jeziorański, Bolesław Prus, Grzegorz Przemyk, Władysław
Reymont, Jerzy Waldorff, Henryk Wieniawski i wiele innych znanych osób. Na terenie Starych
Powązek warto przyjrzeć się także ładnemu kościołowi św. Karola Boromeusza z lat
1790–1793. Przy skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z al. Prymasa Tysiąclecia można odwiedzić
Cmentarz Wojskowy (s. 66 C6), gdzie spoczywają uczestnicy powstań narodowych, żołnierze
Wojska Polskiego i osoby cywilne, wśród nich m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Bolesław Bierut,
Jan Brzechwa, Jan Bytnar „Rudy”, Grzegorz Ciechowski, Aleksy Dawidowski „Alek”, Adolf
Dymsza, Konstanty Ildefons Gałczyński, Władysław Gomułka, Kazimierz Górski, Stanisław
Grzesiuk, Jacek Kaczmarski, Ryszard Kapuściński, Marek Kotański, Jacek Kuroń, Zofia
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Nałkowska, Julian Tuwim, Tadeusz Zawadzki „Zośka”. W sąsiedztwie Cmentarza
Powązkowskiego znajdują się również inne dostępne dla zwiedzających nekropolie: kirkut, czyli
Cmentarz Żydowski, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Ewangelicko-Reformowany,
na którym leży m.in. Stefan Żeromski oraz Muzułmański Cmentarz Tatarski.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/cmentarz_powazkowski_w_warszawie_3041

Łazienki Królewskie w Warszawie
Łazienki Królewskie to ulubiona rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a dziś ulubiony park wielu warszawiaków. Oprócz tak znanych zabytków, jak pałac Na Wodzie, teatr
Na Wyspie i Belweder, znajdują się tu Ogród Botaniczny PAN, Obserwatorium Astronomiczne
UW, a także muzea: Łowiectwa i Jeździectwa oraz Wychodźstwa Polskiego (w budynku
Podchorążówki). Park Łazienkowski to blisko 80-hektarowa oaza zieleni, wśród której kryją się
liczne zabytkowe budowle, m.in.: Biały Dom, Stara Pomarańczarnia i pałac Myślewicki. Dużą
atrakcją dla dzieci są spacerujące po parku oswojone pawie i przemykające między drzewami
wiewiórki. Na skarpie stoi otoczony ogrodem różanym słynny pomnik Chopina autorstwa
Wacława Szymanowskiego. W sezonie letnim co niedzielę odbywają się tu koncerty
fortepianowe. Przed Belwederem, dawną rezydencją prezydentów RP, gdzie obecnie mieści się
Muzeum Józefa Piłsudskiego, stoi pomnik Marszałka.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/lazienki_krolewskie_w_warszawie_2964

Muzeum Pałac w Wilanowie w Warszawie
Dla większości osób nazwa Wilanów jest synonimem zepołu pałacowo-parkowego, dawnej
letniej rezydencji króla Jana III Sobieskiego. To jedna z największych atrakcji turystycznych
stolicy, wymieniana jednym tchem obok Starego Miasta i Łazienek Królewskich. Turystów
przyciaga tu malowniczy pałac i zadbane, dwupoziomowe ogrody. W 1805 r. z inicjatywy
ówczesnego właściciela, Stanisława Kostki Potockiego, otwarto tu jedno z pierwszych
publicznych muzeów w Polsce. Dziś wnętrza pałacu są nadal udostępniane zwiedzającym.
Można zobaczyć tu m.in. bogato wyposażone apartamenty królewskie, zbiory malarstwa,
rzeźby i rzemiosła artystycznego.
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/muzeum_palac_w_wilanowie_w_warszawie_11688

Więcej informacji znajdziesz http://www.101wycieczek.pl.
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