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W pałacu Radziwiłłów znajduje
się siedziba prezydenta Polski. Po
przeciwnej  stronie ulicy w Pałacu
Potockich mieści się Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Pałac Staszica, wzniesiony w
stylu klasycystycznym, został oddany
Polskiej Akademii Nauk. Jednym z
zasługujących na uwagę budynków tej
ulicy jest niedawno odrestaurowany hotel
«Bristol», najbardziej reprezentacyjny w
Warszawie. I oczywiście dużo pomników
wybitnych Polaków – astronoma Mikołaja
Kopernika, poety Adama Mickiewicza,
pisarza Bolesława Prusa, kardynała
Stefana Wyszyńskiego, księcia Józefa
Poniatowskiego i wielu innych. Trochę w
bok od placu Piłsudskiego płonie wieczny
ogień przy Grobie Nieznanego Żołnierza
– pomniku Polaków, którzy zginęli na
polach bitw wielu wojen, prowadzonych
przez Polskę w ciągu jej wielowiekowej
historii.
Łazienki Królewskie

Przenieśmy się jednak z
reprezentacyjnej kaskady głównych ulic
stolicy do zacisza wspaniałego zespołu
pałacowo-parkowego z XVIII wieku. Ta
osobliwość Warszawy jest atrakcją dla
turystów i mieszkańców miasta o każdej
porze roku.

Park wziął nazwę od pawilonu
kąpielowego Zamku Ujazdowskiego z
XVII w., którego najciekawszym miejscem
była okrągła sala z fontanną pośrodku, a
za nią pokój z dwiema łazienkami. Król
Stanis ław August Poniatowski kupił
zamek w 1764 r. i przystosował go do
potrzeb swojej letniej rezydencji. Pawilon
kąpielowy został przebudowany i zamienił
się w piękny Pałac na Wyspie. W Pałacu
Belwederskim do 1994 r. była ulokowana
rezydencja polskiego prezydenta. Jest tu
sporo wspaniałych budynków, ale
najbardziej romantyczny charakter nadają
parkowi liczne malownicze aleje, mostki,
budowle w stylu architektury antycznej:
ołtarz Diany, teatr imitujący ruiny świątyni
Jupitera w Heliopolu. W centrum parku
znajduje się pomnik Fryderyka Chopina
(rzeźbiarz Szymanowski). Odsłonięty w
1926 r., został zniszczony przez
hitlerowców podczas okupacji, ale
odtworzony wrócił na swoje prawowite
miejsce w 1958 r.
I wiele innych zabytków

Na łamach gazety nie wystarczy
miejsca na wymienienie wszystkich
osobliwości stolicy Polski. Przecież
oprócz wspomnianych dzielnic
historycznych jest jeszcze zespó ł

p a ł a c o w o - p a r k o w y
W ilanów, wspó łczesne
centrum miasta z oka-
załym Pałacem Kultury i
Nauki, którego wysokość
wynosi 234 m – dar naro-
dów Związku Ra-
dzieckiego braterskiej
Polsce (wybudowany w
latach 1952-1955). Albo
dzielnica prawobrzeżna –
Praga, która najmniej
ucierpiała podczas wojny,
dlatego że była zajęta
przez wojska radzieckie.
W łaśnie tutaj stoi pomnik
żołnierzy Armii Czerwonej,
którzy zginęli podczas
wyzwalania Warszawy,
naprzeciwko znajduje się
cerkiew prawosławna.

W ielką powierz-
chnię po prawej stronie
Wisły zajmuje ogród
zoologiczny – miejsce
tradycyjnych wycieczek
młodych warszawian.
Trzeba po prostu
przyjechać  i zobaczyć
wszystko na własne oczy.
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