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Warszawa och Poznan



Warszawa och Poznan
Warszawa ligger vid floden Wisla och har 
idag ca 1,8 miljoner invånare. Warszawa 
var en Europas värst drabbade städer 
under andra världskriget. Hela den gamla 
stadsdelen raserades, men den har åter-
uppbyggts enligt traditionella metoder.

Poznan ligger vid floden Warta och var en 
gång huvudstad i Storpolen. Poznans stor-
stadsområde har idag närmare 1 miljon 
invånare.



Slottet i Warszawa förstördes helt under andra världskriget, men har återuppbyggts och är 
sedan 1984 öppet för allmänheten. På kolonnen framför slottet står Sigismund III staty.



Svensk-polske Sigismund III 
Vasa var kung av Polen 1587–
1632. Han var son till Johan III 
och Katarina Jagellonika, och 
kung även i Sverige 1592–1599. 

Under Sigismund III:s regering 
flyttades 1596 Polens huvud-
stad från Krakow till Warszawa.



Sedan 1993 är Presidentpalatset (Koniecpolski-palatset) officiellt hem för Polens president, 
med Lech Walesa först på plats. Statyn föreställer prins Józef Poniatowski (1763–1813).



Karmeliterkyrkan (även 
kallad Jungfru Marias 
och St Josephs 
himmelsfärdskyrka) är 
från ca 1700 och ligger 
invid presidentpalatset.







Framför polska vetenskapsakademiens högkvarter finns Thorvaldsens staty 
av matematikern och astronomen Nikolas Kopernikus (1473–1543).



Det 231 meter höga 
Kulturpalatset byggdes 
1952-1955 och var en 

gåva från Sovjetunionen 
till de polska folket, 

men som Polen till stor 
del fick betala.



Intill Museet för de polska 
judarnas historia står detta 

minnesmärke över alla som 
mördades i ghettot eller 

deporterades till 
koncentrationslägren.



Upprorsmuseet tillägnas polska motståndsrörelsens uppror hösten 1944. Målet var att befria staden från den tyska ockupations-
makten, men slutade med att tyskarna praktiskt taget jämnade staden med marken och flera hundra tusen människor dödades. 





Kompositören Fryderyk
Franciszek Chopin 
föddes i Warszawa 1810 
och dog i Paris 1849.

I Szuster-palatset kan 
man lyssna till Chopin-
musik framförd av 
Maria Skurjat-Silva.



Även i Warszawa kan man äta gott, som här på restaurang Dubrovnik. 
Det torde observeras att fatet är avsett för fyra personer.



Husen kring torget i Stare Miasto (Gamla staden) har efter andra världskriget återställts 
till sitt forna skick. Husen är ofta färgglatt målade och dekorerade.













Längs några av gamla stadens gator har hantverkares och 
handlares hus åter försetts med lämpliga skyltar.



Katedralen i Poznan är 
tillägnad apostlarna 
Petrus och Paulus, har 
sitt ursprung i senare 
delen av 900-talet och 
är Polens äldsta 
domkyrka.





I katedralens gyllene kapell finns Polens tidigaste 
härskare Mieszko I (t.h., död 992) och Boleslaus I Den 
Modige (t.v, 1025) begravna. 



Även Poznan har ett efter krigets härjningar återuppbyggt torg med färgglada husfasader.





Poznans officiella symbol är två getter, 
så dylika dyker upp här och var.





Poznans rådhus byggdes från 
början i gotisk stil, men fick 
på 1600-talet sitt nuvarande 
utseende.



Kungliga slottet i Poznan har rötter tillbaka till 1245. Det förstördes 1945 men 2010 inleddes återuppbyggnaden.
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