
10. Ruszaj na wschód – w stronę Wisły, 
wzdłuż muru, aż dojdziesz do wieży – 
tarasu widokowego. Stamtąd widać 
pomnik dwóch postaci, od których wzięła 
się nazwa miasta. Jakie mają imiona? 

11. Cofnij się do niewielkiej bramy 
pomiędzy dwoma budynkami. Wejdź 
w ulicę, przy której kiedyś mieszkał 
Bazyliszek. Jak nazywa się ta ulica? 

12. Idąc dalej na południe dojdziesz 
z powrotem do rynku. Przejdź przez 
niego i stań przy Staromiejskim Domu 
Kultury. Dawniej rynek miał dwie strony. 
Jak się nazywa ta, po której jesteś?

13. Dalej na południe jest ulica zamiesz-
kiwana dawniej przez jezuitów. Idąc nią 
trafisz za bazyliką na niewielki, trójkątny 
plac. To ulica Kanonia, dawny cmentarz. 
Na jej środku jest specjalny obiekt, 
wzywający wiernych na mszę. Co to 
za obiekt?

Obejdź ten obiekt trzy razy dotykając dło-
nią powierzchni – przyniesie ci to szczęście.

14. Idąc dalej na południe dotrzesz na 
Plac Zamkowy. Zobaczysz przed sobą 
wielką kolumnę. Kto stoi na jej szczycie? 

To tutaj gra się zaczęła i tutaj ją kończysz.

15. Ale to nie jedyna kolumna tego króla 
na Starym Mieście! Nad trasą WZ, obok 
Zamku, jest ich więcej! Ile?

Witaj niestrudzony odkrywco warszawskich tajemnic! 
Dzisiaj zabieramy Cię na wycieczkę po Warszawie wieków 
średnich, szlakiem budynków i ludzi mieszkających tutaj 
bardzo, bardzo dawno temu. Ruszaj zatem śmiało 
w podróż w przeszłość i odkrywaj kolejne zagadki.
Poprawne odpowiedzi wpisuj w kratki. Przy niektórych odpowiedziach są 
wytłuszczone litery. Odczytaj je zgodnie z numerami, a poznasz imię księcia, 
który prawdopodobnie założył Warszawę.

1. Stań przed wejściem do średnio-
wiecznego miasta i powiedz, jak się 
takie wejście nazywa.  

  

Popatrz w lewo i wejdź w ulicę 
między murami.

2. Dojdź do skrzyżowania i znajdź zegar. 
Ustal, czyj to zegar. 

3. Jaki znak zodiaku widać przy 
godzinie ósmej?       

Na pierwszą literę nazwy  tego znaku 
zaczyna się nazwa ulicy, którą teraz musisz 
iść na wschód. Idź tą ulicą i następną, aż 
dojdziesz do urzędu pocztowego.

4. Jak się nazywa obszar, przy którym 
znajduje się urząd pocztowy?  

Ruszaj na południe w stronę stoiska 
z suwenirami, aż dojdziesz do niedźwiadka.

5. Wejdź do ceglanej bazyliki i określ, 
komu jest poświęcona.
       

6. W bazylice znajdź nagrobek ostatnich 
książąt Mazowsza. Jakie nosili oni imiona?  

         

7. Znajdź krzyż z niezwykłymi włosami i 
zapisz, jak się nazywa.

8. Wyjdź z kościoła i wróć na rynek Sta-
rego Miasta. Jak się nazywa stwór, który 
zdobi środek rynku?

9. Znajdź ulicę Nowomiejską i idź nią na 
północ. Jak się nazywa fortyfikacja, która 
zamyka tę ulicę?
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