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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 rezydencji 



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



Pałac kultury i nauki
• Pałac Kultury i Nauki – najwyższy 

budynek w Polsce znajdujący się 
w śródmieściu

• Warszawy na placu Defilad
• Pałac jest siedzibą Rady m.st. 

Warszawy, która obraduje w Sali 
Warszawskiej

• Pałac stanowił „dar narodu 
radzieckiego dla narodu polskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_najwy%C5%BCszych_budynk%C3%B3w_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_najwy%C5%BCszych_budynk%C3%B3w_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie_(Warszawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Defilad_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_miasta_sto%C5%82ecznego_Warszawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_miasta_sto%C5%82ecznego_Warszawy


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

• Muzeum dokumentuje bardzo ważną 
część historii przy pomocy 
nowatorskich technik 
audiowizualnych, w których 
wykorzystano ponad 1 tys. 
eksponatów i 1,5 tys. archiwalnych



Pałac w Wilanowie
• 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



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”



Zamek królewski
• 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
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