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Polish
5 najciekawszych miejsc w Warszawie

Warszawa jest miastem w centralnej Polsce, które od czterystu lat jest
stolicą Polski, a także ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym,
politycznym oraz gospodarczym.

Najwieksze atrakcje turystyczne w Warszawie to m.in. Stare Miasto, Trakt
Królewski, Łazienki Królewskie, zabytkowy cmentarz – Powązki oraz Palac
Kultury I Nauki.

Stare Miasto to Rynek z otaczającymi go charakterystycznymi
kamieniczkami i centralnie umiejscowiona fontanna z Syrenką. Stare
Miasto, to także Plac Zamkowy, przy którym stoi Zamek Królewski oraz
kolumna Zygmunta. Na uwagę zasługuje również zespół murów miejskich
i Barbakan (budowla obronna). O tragicznych wydarzeniach z okresu
Powstania Warszawskiego przypomina pomnik Małego Powstańca oraz
wiele tablic pamiątkowych.

Niewątpliwie ulubionym miejscem spacerowym Warszawiaków i
przyjezdnych są Królewskie Łazienki. Na terenie całego parku znajduje się
wiele cennych zabytków architektury i rzeźby takich jak Pałac na Wodzie.
W Łazienkach jest  także dużo zieleni, stawy i zwierzęta takie jak
wiewiórki, kaczki oraz królewskie pawie. Najsłynniejszy pomnik Chopina
również znajduje się w Łazienkach Królewskich i jest symbolem polskiej
państwowości. Pod pomnikiem, w letnie niedziele odbywają się koncerty
muzyki Chopina.

Cmentarz Powązkowski jest najstarszym, najbardziej szacownym i
najpiękniejszym cmentarzem w Warszawie. Jego historia liczy już ponad
200 lat. Można powiedzieć, że cmentarz Powązkowski jest muzeum rzeźby
na wolnym powietrzu. Dlatego właśnie tu wielu artystów pozostawiło swe
wybitne dzieła, w różnych stylach artystycznych. Są to zarówno skromne,
proste nagrobki, jak i wspaniałe pomniki, a także kaplice i rodzinne
grobowce.

Pałac Kultury i Nauki jest położony w samym centrum Warszawy, przy
placu Defilad. Ta charakterystyczna budowla stanowi pomnik minionej
epoki komunizmu. Jednocześnie jest jednym z najbardziej znanych i
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najłatwiej rozpoznawanych budynków w Warszawie i w Polsce. Pałac
Kultury i Nauki byl prezentem narodu radzieckiego dla narodu polskiego,
zaś jego pomysłodawcą był sam Józef Stalin. Pałac wybudowano w 1955
roku w niecałe trzy lata i od tej pory stał się nieodzownym elementem
pejzażu stolicy.

W Warszawie oprócz historycznych budynków i zabytków, turyści mogą
znalezć także wiele nowoczesnych centrów handlowych, kawiarni oraz
restauracji, w których można rozkoszować się polską tradycyjną kuchnią.
Tuż obok Dworca Centralnego i Pałacu Kultury mniej więcej trzy lata temu
otwarto centrum biurowo - handlowe Złote Tarasy. Ogromny, szklany
kompleks stał sią ogrmną atrakcją, która przyciąga i miejscowych i
turystów.

English
Top Five Sightseeing Places in Warsaw

Warsaw is a city located in the center of Poland, and for the past four
hundred years, it has been the capital as well as an important scientific,
cultural, political, and economic hub.

The biggest tourist attractions in Warsaw are, among others, the Old City;
the Royal Tract; the Royal Bathrooms; the Fryderyk Chopin statue; the
historic cemetery, Powązki; and the Palace of Culture and Science.

The Old Town includes a central marketplace surrounded by many
distinctive tenement houses and a centrally located mermaid fountain.
The Old Town also includes Castle Square, with the Royal Castle and King
Sigmund Column. The old fortification walls and Barbakan (defense
building) are also must-see attractions. The tragic events of the Warsaw
Uprising of 1944 are commemorated by the statue of a Young Upriser and
numerous plaques of remembrance.

The most popular walking and relaxing place for Warsaw citizens and
tourists is the Royal Bathrooms. Inside the park, there are many valuable
monuments, sculptures, and architectural treasures like Palace on the
Water. The Royal Bathrooms also have a lot of greenery, ponds, and
animals such as squirrels, ducks, and royal peacocks. The most famous
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Chopin statue is also located in the Royal Bathrooms, and it serves as a
symbol of the Polish nation. On Summer Sundays, Chopin piano concerts
are often held at his monument.

Powązki Cemetery is the oldest, most noble, and most beautiful cemetery
in Warsaw. Its history spans over two hundred years. You could say it is
effectively an open-air sculpture museum. Many artists have left
outstanding works in various artistic styles in the cemetery. They may be
either modest simple gravestones or magnificent monuments as well as
chapels and family vaults.

The Palace of Culture and Science is located in the very center of Warsaw
next to the Parade Square. This distinctive building is a monument of the
past Communist period. At the same time, it is one of the best known and
most easily recognized structures in Warsaw and in Poland. The Palace of
Culture and Science was a gift from the Soviet Union's people to the
Polish people, and its founding father was Joseph Stalin himself. The
Palace was built in 1955 within three years, and from that moment, it has
been an integral part of Warsaw's scenery.

In Warsaw, besides historical buildings and monuments, tourists can find
many modern shopping malls, cafes, and restaurants where one can
enjoy traditional Polish cuisine. Right next to the Central Station and the
Palace of Culture, the Golden Terraces commercial center was opened
approximately three years ago. This massive glass construction has
become a significant attraction for both tourists and locals.

Vocabulary
Polish English Class
stolica capital city noun

tablica pamiątkowa commemorative plaque phrase
paw peacock noun

rzeźba sculpture, the art of
sculpture

noun

grobowiec tomb noun
naród nation noun

kuchnia cuisine, kitchen noun
charakterystyczny distinctive adjective
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odbywać się to be held verb
znajdować się to be located verb

Vocabulary Sample Sentences
Zakopane jest często nazywane zimową
stolicą Polski.

"Zakopane is often called the winter
capital of Poland."

W rocznicę śmierci Papieża w jego
rodzinnym mieście ustawiono tablicę
pamiątkową.

"On Pope’s death anniversary, a
commemorative plaque has been set up
in his hometown."

Tylko samiec pawia ma piękny ogon. "Only a male peacock has a beautiful
tail."

Ta rzeźba przypomina mi moją zmarłą
babcię.

"This sculpture reminds me of my late
grandmother."

Podobno grobowce egipskich faraonów
są przeklęte.

"They say the tombs of Egyptian
pharaohs are cursed."

Polski poeta Mickiewicz uważał, że
Polska jest mesjaszem narodów.

"Polish poet Mickiewicz thought that
Poland is the messiah of the nations."

Morderca ukrył się pod zlewem w kuchni
ofiary.

"The murderer hid under the sink in the
victim’s kitchen."

Pan Kopytko ma charakterystyczny
pieprzyk pod lewym okiem.

"Mr. Kopytko has a distinctive mole
under his left eye."

Raz do roku w Opolu odbywa się festiwal
polskiej piosenki.

"Once a year, there’s a festival of Polish
song held in Opole."

Mózg małpy znajduje się w jej czaszce. "Monkey’s brain is located inside its
skull."

Cultural Insight
Powstanie Warszawskie

Druga Wojna światowa nie tylko wyniszczyła polską ludność, ale także zrujnowala
wiele małych i dużych miast. Mieszkańcy Warszawy chcieli uchronić stolicę przed
wtargnięciem Armii Czerwonej i postanowilił sami wyzwolić miasto spod
niemieckiej okupacji. Niestety okazało sie to katastrofalne w skutkach. Walki
uliczne z niemieckim okupantem doprowadziły do ruiny prawie całe miasto z jego
wielowiekowym dorobkiem kuturalnym i młodym pokoleniem Polaków walczących
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o wolność ojczyzny. Wedle niemieckich rozporządzeń należało zrówwnać z ziemią
całe miasto i wymordować wszystkich mieszkanców łącznie z ludnością cywilną.
Powstanie Warszawskie do dzisiaj jest symbolem bohaterstwa i ofiarności i
najwwżniejszym w polskiej historii przejawem walki o wolność.

Warsaw Uprising

The Second World War not only has devastated the Polish people, but it also has
ruined many towns and cities. Warsaw's citizens wanted to protect the capital
from the Red Army invasion, and they decided to free the city from German
occupation on their own. Unfortunately, the results proved to be catastrophic.
Street fights with German occupants resulted in the devastation of almost the
whole city with its centuries-worth of cultural output as well as a young
generation of Polish fighting for their country's freedom. According to the German
dispositions, the whole city was supposed to be leveled and all citizens were to be
murdered, including civilians. To this day, the Warsaw Uprising is a symbol of
heroism and devotion and the most important manifestation of fighting for
freedom in Polish history.
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