MINI PRZEWODNIK PO WARSZAWIE .
Zwiedzanie stolicy w pigułce. Wycieczka do Warszawy w dn.18-20 października 2017 r.
W dniach 18-20 października 2017 roku uczniowie z klasy, 2a , 2c , 2d, 3a , 3b, 3d wzięli
udział w bardzo interesującej wycieczce, poznając najciekawsze atrakcje stolicy Polski.
Opiekunami wycieczki byli: p. Ilona Jeziorowska, p. Agnieszka Kowalczyk, p. Zbigniew
Jasiński, p. Jeremi Białas.
Stare Miasto w Warszawie
Stare miasto w Warszawie - spacerowaliśmy po Placu Zamkowym, zobaczyliśmy Kolumnę
Zygmunta oraz przepiękny Zamek Królewski.

Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie to historyczne miejsce, siedziba dworu królewskiego. To
właśnie tutaj uchwalono Konstytucję 3 Maja. Zamek jest tłumnie odwiedzany przez turystów,
którzy mogą podziwiać piękne wnętrza z licznymi dziełami wielkich mistrzów jak Canaletto i
Rembrandt. Wszystko to widzieliśmy na własne oczy i polecamy Waszej uwadze na
przyszłość.
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Pałac Kultury i Nauki
Pałac Kultury i Nauki to „dar narodu radzieckiego” zbudowany w 1955 roku na trwałe wpisał
się w krajobraz Warszawy. Pałac jest najwyższym budynkiem nie tylko w Warszawie, ale w
całej Polsce! Mierzy 231 metrów i ma 42 pietra. Po prostu kolos ! Oby tylko nie został
wyburzony.

Pałac w Wilanowie
Pałac w Wilanowie to perła polskiej pałacowej architektury, z zachowanym oryginalnym
wystrojem elewacji i wnętrz. W środku jest ślicznie i klasycznie  Polecamy do zwiedzania.
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Łazienki Królewskie
Łazienki Królewskie to Pałac na Wyspie, Świątynia Egipska, Świątynia Diany, Ermitaż,
Nowa Pomarańczarnia, Wodozbiór czy też Stara i Nowa Kordegarda . Latem musi tam być
bajecznie. My byliśmy wczesną jesienią. Tez zachwycił nas swoja urodą.

Pałac Prezydencki
Pałac Prezydencki jest najwspanialszym gmachem przy Krakowskim Przedmieściu i
jednocześnie największym z warszawskich pałaców. Meszka w nim Prezydent Polski pan
Andrzej Duda z małżonką.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela
Archikatedra św. Jana Chrzciciela to jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji
narodowej Polski. W katedrze pochowano wielu wybitnych Polaków: pisarza Henryka
Sienkiewicza, kard. Stefana Wyszyńskiego -prymasa Polski ,kard. Józefa Glempa, również
prymasa Polski, prezydenta Gabriela Narutowicza, prezydenta Ignacego Mościckiego,
premiera Ignacego Jana Paderewskiego, Cypriana Kamila Norwida i wielu innych zacnych
ludzi.
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Cmentarz Powązkowski
Cmentarz Powązkowski jest położony na terenie obecnej dzielnicy Wola. Cmentarz
Powązkowski graniczy z kilkoma innymi cmentarzami jest jedną z najstarszych zabytkowych
nekropolii stolicy. Spoczywają tam ludzie, którzy zapisali się w historii Polski.

Grób Nieznanego Żołnierza
Grób Nieznanego Żołnierza to symboliczny grób, który czci pamięć o poległych w walce o
niepodległość znajdujący się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieliśmy zaszczyt
uczestniczyć w zmianie warty. Wrażenie niesamowite.
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Barbakan
Barbakan został wzniesiony około 1548 roku jako element warszawskich murów obronnych ,
to tak zwane przedbramie Bramy Nowomiejskiej Starego Miasta. Niedaleko znajduje się
Pomnik Małego Powstańca.

Pomnik Małego Powstańca
Upamiętnia najmłodszych uczestników Powstania warszawskiego. Monument został
zaprojektowany przez Jerzego Jarnuszkiewicza w 1946. Dziecko z karabinem zrobiło na nas
ogromne wrażenie.

Stadion Narodowy
Stadion Narodowy to wielofunkcyjny obiekt sportowy, umożliwiający organizację widowisk
sportowych, koncertów muzycznych, czy wydarzeń kulturalnych. Ponadto pełni funkcje
biurowe, handlowe, hotelowe, gastronomiczne (docelowo 50 barów szybkiej obsługi). W
efekcie, codziennie na jego terenie przebywa 2-3 tysiące osób. Podczas imprez sportowych
obiekt jest w stanie pomieścić na trybunach 58 500 kibiców. Fasada obiektu nawiązuje do
polskich barw narodowych, przypominając falującą biało-czerwoną flagę i jest w kolorze
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srebrno-czerwonym, podobnie jak krzesełka. Fasada z anodowanej siatki, która została
sprowadzona z Hiszpanii, kryje wewnętrzną aluminiowo-szklaną elewację. Stadion jest
konstrukcją otwartą, co oznacza brak trwałej, zamkniętej fasady, przez co temperatura
wewnątrz obiektu jest podobna do otoczenia mimo zamkniętego zadaszenia. Ażurowa fasada
pozwala na naturalną wentylację pomieszczeń pod trybunami i dostęp do nich światła
dziennego. Można się zgubić. Przytłacza zwiedzających swoją wielkością.

Centrum Nauki Kopernik
Pomysł Centrum pochodzi od Łukasza Turskiego, profesora fizyki teoretycznej,
popularyzatora nauki zajmującego się także upowszechnianiem fizyki. Celem jest
promowanie i popularyzacja komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa
przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.
W Centrum bawiliśmy się wyśmienicie a 3 godziny minęły ,jak ułamek sekundy. Polecamy,
gdyż wrażenia są niesamowite.

POWODZENIA W ZWIEDZANIU !
BYŁO CUDOWNIE !!!
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