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START  

WEJŚCIE 

Poznaj Rzeczy  
warszawskie! 
W muzealnym labiryncie 
czekają na Ciebie niezwykłe 
historie i zagadki. Możesz 
rozwiązać je wszystkie 
lub wrócić z tą mapą na 
kolejne zwiedzanie. Uważnie 
przyglądaj się eksponatom, 
by rozwiązać zadania.

Pamiętaj, że możesz poprosić 
o pomoc pracowników 
muzeum, a także naradzać się 
ze swoją drużyną – działajcie 
razem! Powodzenia!

 punkt widokowy

 tu możesz poznać  
 historię kamienic  
 muzealnych

  skarb Krzysztofa Kisza

 biura
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 wystawy czasowe

 księgarnia

 toaleta

 winda dla zwiedzających  
 między piętrami -1 a 2

    www.muzeumwarszawy.pl     Działamy! Edukacja w Muzeum Warszawy

Użyj wyobraźni!  
Pokoloruj kamienice  
Muzeum Warszawy  
i dorysuj to, co najbar-
dziej podobało Ci się  
na Starym Mieście.



     
 Legenda o Syrenie

Przed wiekami, w miejscu, gdzie dziś znajduje się Stare 
Miasto, szumiała puszcza. Mieszkały w niej dzikie zwie-
rzęta, a  przy brzegu Wisły stały drewniane chatki ry-
baków. Na mieszkańców wioski codziennie spoglądała 
piękna Syrena, ukryta w zaroślach. Była pół kobietą, pół 
rybą. Zamiast nóg miała długi rybi ogon pokryty srebr-
ną łuską. Wieczorami nad wodą można było usłyszeć jej 
piękny śpiew. Ten, kto go usłyszał, zapominał o wszyst-
kich swoich zmartwieniach. To dlatego rybacy, choć byli 
biedni, nie narzekali na swój los. 

Niestety, pewnego dnia dwóch rybaków postanowiło 
schwytać Syrenę i  zawieźć ją księciu w  prezencie. Za-
kradli się nocą nad Wisłę z uszami zatkanymi woskiem, 
by nie słyszeć jej czarodziejskiego śpiewu, i schwytali ją 
w sieci! Choć błagała o wolność, rybacy pozostawali głu-
si na jej prośby. Schwytaną Syrenę pozostawiono na noc 
pod czujną opieką pastuszka, by rankiem zawieźć ją do 
zamku książęcego. Jednak pastuszek wzruszył się, sły-
sząc jej piękny śpiew, i uwolnił ją. W zamian za zwrócenie 
wolności Syrena obiecała, że już zawsze będzie bronić 
mieszkańców tej osady.

Od tamtego wydarzenia nikt jej nie widział, choć nie-
którzy w nocy nad Wisłą słyszeli piękny, cichy śpiew… 
Z czasem osada rybacka stała się wielkim miastem – War-
szawą. Do dziś Syrena czuwa nad nim z mieczem i tarczą 
– tak, jak obiecała.

        

DANE WARSZAWSKIE

Zobacz, jak zmieniał się herb Warszawy! Który wize-
runek Syreny najbardziej Ci się podoba? Naszkicuj go! 

     
DANE WARSZAWSKIE

Wśród makiet znajdź Zamek Królewski. Zapamiętaj, jaki 
kształt ma ten budynek oraz charakterystyczny dach 
wieży, zwany hełmem.

      

GABINET SYREN 
     WARSZAWSKICH

Ile Syren warszawskich! Rozejrzyj się i sprawdź, czy jest 
wśród nich chociaż jedna podobna do Syreny z Twojego 
szkicu?

         

GABINET WIDOKÓW   
      WARSZAWY

Tu możesz zobaczyć, jak zmieniała się Warszawa.  
Na ilu obrazach widać Zamek Królewski?

           

GABINET BRĄZÓW     
                     WARSZAWSKICH

Co lubisz robić w wolnych chwilach? Czy w tym Gabi-

necie są przedmioty pokazujące, jak można aktywnie 

spędzać czas?

      
GABINET UBIORÓW 

      WARSZAWSKICH

Spośród różnych ubrań widocznych w gablotach wybierz 
strój odpowiedni do dzisiejszej pogody. Narysuj go.

       

GABINET PORTRETÓW

Zgadnij kto to! Odnajdź portrety osób po wskazówkach.  
Uwaga! Każdy obraz wisi na innej ścianie tego gabinetu.

  Mam wąsy. Jestem ubrany w jednorzędowy mundur 
ze srebrnymi guzikami. Mój pseudonim artystyczny to 
Or-Ot. To ja spisałem legendy warszawskie!  

A _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

  Siedzę na krześle. Jestem kobietą. Na palcu  
mam pierścionek. Moja firma miała siedzibę przy ulicy 
Marszałkowskiej.  

A _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Na obrazie nie jestem sama. Mam czarne włosy.  
Do płaszcza przypięłam czerwoną broszkę. Po przeciw-
nej stronie sali wisi portret mojego męża 
 

M _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

  Mam siwe, kręcone włosy. Na obrazie obok mnie 
leży książka. Mam na sobie brązowe ubranie. Na moją 
cześć nazwano niegdyś najdłuższą ulicę w Warszawie – 
Marszałkowską. 
 

F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

GABINET SREBER I PLATERÓW 
WARSZAWSKICH

Poznaj legendę o Bazyliszku i znajdź przedmiot, który 
swoim wyglądem najbardziej go przypomina. Dowiedz 
się, do czego służył. Znajdź i policz przedmioty, którymi 
można by pokonać Bazyliszka.

    Legenda o Bazyliszku

Dawno temu przy ulicy Krzywe Koło zawalił się dom. Nie-
którzy warszawiacy słyszeli dziwne odgłosy dochodzące 
z piwnicy. Rodzice zabraniali dzieciom zbliżać się do tego 
niebezpiecznego miejsca. Był jednak chłopak o  imieniu 
Waluś, który niczego się nie bał. Zajrzał on kiedyś do 
środka przez niewielkie okienko. Wydawało mu się, że 
widzi pełno złotych monet! O odkryciu powiedział swoim 
przyjaciołom, Halszce i Maćkowi, a oni razem z nim zeszli 
do ciemnej piwnicy po skarb. Niestety, to nie złote mone-
ty świeciły w piwnicy zawalonego domu – były to oczy 
Bazyliszka. Dzieci przeraziły się na jego widok. Stwór miał 
kogucią głowę, brzuch porośnięty czarnymi piórami, smo-
czy ogon, skrzydła nietoperza i ostre szpony. Jego oczy 
świeciły złocisto-czerwonym blaskiem i  do złudzenia 
przypominały złote monety. Kto spojrzał w  oczy Bazy-
liszka, natychmiast zamieniał się w kamień. Na szczęście 
dzieciom udało się na czas schować za drzwiami piwnicy 
i Bazyliszek nie zrobił im krzywdy. Gdy nadszedł wieczór, 
a dzieci nie wróciły do domu, zmartwieni rodzice postano-
wili poszukać ich w zakazanym miejscu. Pewien mędrzec 
ostrzegł ich, że w piwnicy może czaić się Bazyliszek, któ-
ry lubił takie kryjówki, i poradził, by do pokonania potwo-
ra użyli lustra. Bazyliszek miał zamienić się w kamień po 
spojrzeniu w swoje własne odbicie!

Do piwnicy na ratunek dzieciom zszedł odważny mężczy-
zna. Miał ze sobą lustro, którym zasłonił się jak tarczą. 
Gdy Bazyliszek zobaczył swoje odbicie, wydał głośny ryk 
i zmienił się w kamień. Od tamtej pory w Warszawie nikt 
już nigdy nie słyszał o Bazyliszku.

     

GABINET ZEGARÓW        
  WARSZAWSKICH

Pierwszy zegar w Warszawie umieszczono na wieży 
ratuszowej na początku XV wieku (600 lat temu). 
Kolejny – około 400 lat temu na wieży Zamku Królew- 
skiego. Wyjrzyj przez okno: Stare Miasto pełne jest 
zegarów umieszczonych na ścianach domów. 

W gabinecie odnajdź po jednym zegarze każdego  
rodzaju:

TAK   NIE

Zakup dofinansowano  
ze środków Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu 
własnego Narodowego Insty-
tutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów Rozbudowa zbiorów 
muzealnych.


