Opis Warszawy
Warszawa jest miejscem szczególnym dla każdego Polaka – przede wszystkim dlatego, że to
stolica naszego kraju! Ale z miastem tym wiążę się również pamięć o wielu wydarzeniach,
bardzo istotnych dla naszej ojczyzny. Nie ma się więc co dziwić, że wiele osób ze wzruszaniem
myśli o ulicach i zaułkach tej metropolii.
W pierwszych stuleciach istnienia Polski rolę stolicy pełniły najpierw Gniezno, a potem Kraków.
Stolica w owej epoce to była po prostu siedziba monarchy – i też król mógł zmienić miasto, w
którym mieszkał. Do Warszawy przeniósł się Zygmunt III Waza. Był to władca Polski, będący
również dziedzicem królestwa Szwecji – starał się on odzyskać koronę swoich przodków, którą
mu odebrano. By być bliżej Szwecji, król zdecydował się zamieszkać w Warszawie – od tego
czasu owo miasto stało się naszą stolicą. Aż dziw, że zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej
Warszawa nie była w ogóle częścią Królestwa Polskiego! Należała do książąt mazowieckich,
którzy wymarli w XVI wieku i dopiero później przyłączono ją do naszego państwa.
Obecna Warszawa została praktycznie zbudowana od nowa po II wojnie światowej. W trakcie
Powstania Warszawskiego (1944) Niemcy zrównali miasto z ziemią, zostawiając tylko gruzy i
szczątki. Polacy musieli później od nowa wznosić niemal każdy budynek. Również tak piękne
gmachy, jak pałac królewski, zostały odbudowane po 1945.
Co interesujące, jeden z najbardziej znanych budynków Warszawy został nawet
zaprojektowany dopiero po wojnie. Mowa oczywiście o Pałacu Kultury i Nauki. Jest to
najwyższy budynek w Polsce i ma ponad 200 metrów! Reprezentuje on styl znany jako
socrealizm, związany z okresem władzy komunistów. Z tego powodu wiele osób uważa, że
Pałac powinien zostać zburzony, jako symbol komunistycznej dyktatury – jednak Warszawiacy
przywykli już do jego masywnych murów i chyba niełatwo byłoby się im z nimi rozstać.
Na ulicy Wiejskiej znajduje się kolejny budynek, znany chyba każdemu z telewizji. Mowa
oczywiście o siedzibie Sejmu. Tam to posłowie obradują nad kolejnymi ustawami i ustalają
przyszłość naszego kraju! W tym białym gmachu spotykają się najbardziej wpływowi ludzie w
państwie, nasi reprezentanci!
Innym istotnym miejscem jest Pałac Prezydencki, znajdujący się na Krakowskim Przedmieściu.
Jak sama nazwa wskazuje, urzęduje tam głowa naszego państwa. Pana Prezydenta spotkać
można też w innej części Warszawy – mieszka on bowiem w pałacyku, znanym jako Belweder,
zaś wspomniany Pałac Prezydencki służy mu jako miejsce pracy. Różne ważne uroczystości
odbywają się z kolei na Placu Piłsudskiego. Tam znajduje się słynny Grób Nieznanego
Żołnierza, miejsce, gdzie wojskowi składają hołd swoim poprzednikom, którzy przelewali krew
za ojczyznę.
Mówiąc o Warszawie nie można oczywiście nie wspomnieć o rzece, jaka przez nią przepływa.
Wisłą bowiem miała przypłynąć do miasta legendarna syrenka, której pomniki zdobią miasto.
Jest ona także jego herbem!
Warszawa to jedno z najciekawszych miast Polski i każdy powinien odwiedzić ją przynajmniej
raz!

