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Niezwykle malownicze XV-wieczne schody. Podczas jednej ze swoich wizyt w Warszawie, chodziï tÚdy Napoleon Bonaparte!

14 Kamienne Schodki

im. Adama Mickiewicza
Rynek Starego Miasta 20
tel. 22 831 40 61
www.muzeumliteratury.pl
Jednego z najwybitniejszych polskich
poetów epoki romantyzmu. W muzeum
znajduje siÚ kolekcja mickiewiczianów
oraz rÚkopisy i pamiÈtki po polskich pisarzach, dzieïa sztuki oraz ikonograğa,
obrazujÈce epoki literackie od czasów
najdawniejszych po wspóïczesne.

13 Muzeum Literatury

m.st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 28/42
tel. 22 635 16 25
www.mhw.pl
Muzeum mieĂci siÚ w kilkunastu odbudowanych po wojnie kamienicach i obejmuje trzy dziedziñce. Ekspozycja prezentuje
dzieje stolicy od zarania dziejów po czasy
wspóïczesne.
W chwili obecnej muzeum jest nieczynne z powodu remontu. DostÚpne jest
jednak kino muzealne, w którym moĝna
obejrzeÊ dokumentalny ğlm o Warszawie
1939-1945 (w jÚz. angielskim; na ĝyczenie dostÚpne wersje: polska, hiszpañska,
francuska, niemiecka).

12 Muzeum Historyczne

17 Pomnik Maïego Powstañca
Rzeěba kilkuletniego chïopca w za duĝym heïmie, upamiÚtniajÈca bohaterskie
dzieci walczÈce z okupantem podczas
powstania warszawskiego.

Bohaterskiego szewca, przywódcy ludu
Warszawy podczas powstania koĂciuszkowskiego (XVIII w.).

16 Pomnik Jana Kiliñskiego

PozostaïoĂci murów obronnych Warszawy, wzniesionych w XVI w. przez Jana
BaptystÚ Wenecjanina.

15 Barbakan i mury obronne

ul. Freta 5
www.freta.dominikanie.pl
Zbudowany wraz z klasztorem w XVII.w.
W czasie powstania warszawskiego w koĂciele mieĂciï siÚ szpital powstañczy, któ-

19 KoĂcióï Ăw. Jacka (oo. dominikanów)

KoĂcióï z poczÈtku XVIII w. Od blisko 300
lat, co roku w sierpniu, sprzed ĂwiÈtyni
wyrusza najwiÚksza piesza pielgrzymka
do sanktuarium maryjnego w CzÚstochowie. Z koĂcioïem sÈsiaduje najmniejszy
budynek w Warszawie, w którym znajduje siÚ kiosk.

ul. Dïuga 3

18 KoĂcióï Ăw. Ducha (oo. paulinów)

Ta czÚĂÊ Warszawy zostaïa zaïoĝona pod
koniec XIV w. i do XVIII w. funkcjonowaïa
jako oddzielne miasto, z wïasnÈ administracjÈ, ratuszem i koĂcioïem. WiÚkszoĂÊ
barokowych i klasycystycznych kamienic
wokóï Rynku to powojenna odbudowa.
Obecnie przy urokliwych uliczkach mieĂci
siÚ wiele restauracji i kawiarni.

NOWE MIASTO

ul. Freta 16, tel. 22 831 80 92
muzeum.if.pw.edu.pl
Usytuowane w XVIII-wiecznej kamienicy
mieszczañskiej, w której urodziïa siÚ uczona. Jest to jedyne na Ăwiecie muzeum biograğczne Marii Skïodowskiej-Curie. Najbardziej wzruszajÈce elementy ekspozycji,
to autentyczne, osobiste rzeczy noblistki:
garderoba zdradzajÈca drobnÈ sylwetkÚ,
etui na okulary, kaïamarz, sïonik podarowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera, skórzana

20 Muzeum Marii Skïodowskiej-Curie

ry zostaï zbombardowany. Pod gruzami
ĂwiÈtyni zginÚïo okoïo 1000 osób.

ul. Przyrynek 2
Jeden z najstarszych koĂcioïów warszawskich, zbudowany na poczÈtku XV w.
Wedïug przekazów stoi na miejscu pogañskiej ĂwiÈtyni. Byï miejscem modlitwy
rybaków.

23 KoĂcióï Nawiedzenia NMP

(ss. sakramentek)
Rynek Nowego Miasta 2
Pierwotnie koĂcióï byï rezydencjÈ magnackÈ, która odkupiona przez królowÈ
MariÚ KazimierÚ SobieskÈ (MarysieñkÚ),
zostaïa zamieniona na koĂcióï.
W czasie powstania warszawskiego
w 1944 r. znajdowaï siÚ tutaj szpital powstañczy i schron dla ludnoĂci cywilnej.
W wyniku bombardowañ pod gruzami
zginÚïy setki osób.

22 KoĂcióï Ăw. Kazimierza

Powstaï w XV w. Pierwotnie byï prostokÈtnym placem, niemal dwukrotnie wiÚkszym od Rynku Starego Miasta. PoĂrodku staï ratusz, rozebrany w 1818 r. Na
Rynku znajduje siÚ XIX-wieczna ĝeliwna
studzienka ozdobiona herbem Nowego
Miasta – PannÈ z jednoroĝcem.

21 Rynek Nowego Miasta

torebka, w której ZwiÈzek Polek w Ameryce przekazaï Skïodowskiej pieniÈdze na
utworzenie w Polsce Instytutu Radowego.

24 - 25

www.ztm.waw.pl
www.wislawarszawska.pl
Miejsce spacerów, Ăcieĝka rowerowa,
plaĝa i przystañ dla promu, tramwaju
wodnego, statku ornitologicznego i statku do Serocka.

25 Bulwar WiĂlany

na Podzamczu
(skwer I Dywizji Pancernej)
Zlokalizowany w urokliwym miejscu,
blisko Starego Miasta i Wisïy. Podczas
pokazów multimedialnych z 367 dysz tryska jednoczeĂnie nawet 30 tysiÚcy litrów
wody na minutÚ. Strumienie sÈ oĂwietlane kolorowym Ăwiatïem z prawie 300
reĠektorów. Co pewien czas na mgieïce
z rozpylonej wody pojawiajÈ siÚ olĂniewajÈce, laserowe animacje.
Pokazy multimedialnego widowiska „Woda
- ¥wiatïo - DěwiÚk” odbywajÈ siÚ od maja
do koñca wrzeĂnia w piÈtki i w soboty.
W pozostaïe dni tygodnia prezentacja bez
laserów i děwiÚku.

24 Multimedialny Park Fontann

Nieopodal:

Obok koĂcioïa znajduje siÚ taras widokowy, z którego moĝna podziwiaÊ panoramy Wisïy oraz prawobrzeĝnej Warszawy.
StÈd prowadzÈ równieĝ schodki do Multimedialnego Parku Fontann.

pl. Krasiñskich
UpamiÚtnia bohaterów powstania warszawskiego 1944 r. którzy oddali ĝycie
za ojczyznÚ, zmagajÈc siÚ z okupantem
w nierównej walce trwajÈcej 63 dni.
Skïada siÚ z dwóch czÚĂci. Pierwsza z nich
przedstawia powstañców wybiegajÈcych
spod pylonu (podpora mostu), druga
czÚĂÊ - wchodzÈcych do kanaïów. Na placu Krasiñskich, w czasie powstania, znajdowaï siÚ jeden z wïazów do kanaïów,

28 Pomnik Powstania Warszawskiego

pl. Krasiñskich 2/4/6
www.sn.pl
Gmach wzniesiony pod koniec XX w. zdobiÈ m.in. kariatydy symbolizujÈce cnoty
(wiarÚ, nadziejÚ i miïoĂÊ) oraz kolumny
z sentencjami prawa rzymskiego – po
polsku i ïacinie. Sam budynek ma symboliczny ksztaït bramy. W tym miejscu
w czasie II wojny Ăwiatowej mieĂciïa siÚ
jedna z bram prowadzÈcych do getta ĝydowskiego.

30 SÈd Najwyĝszy

Nieopodal:
28 - 30

W païacu znajdujÈ siÚ m.in. rÚkopisy Biblioteki Zaïuskich i Rapperswilskiej, a takĝe inne stare druki cudem ocalaïe z poĝogi
wojennej.
Na tyïach païacu znajduje siÚ Ogród
Krasiñskich - przepiÚkny, barokowy park
miejski, który jest popularnym miejscem
spacerów.

29 Païac Krasiñskich
Jeden z najpiÚkniejszych polskich païaców. Zbudowany w XVII w., dawniej byï
siedzibÈ SÈdu Najwyĝszego, a teraz jest
jednÈ z siedzib Biblioteki Narodowej.

którymi ludzie uciekali przed nazistami
do innych czÚĂci miasta.

ul. Zakroczymska 6
Zbudowany w XVIII w., przebudowany na
koszary sapieĝyñskie na poczÈtku XIX w.
W dwudziestoleciu miÚdzywojennym peïniï funkcjÚ szpitala wojskowego. Obecnie
mieĂci siÚ tu oĂrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci sïabosïyszÈcych.

27 Païac Sapiehów

(oo. franciszkanów)
ul. Zakroczymska 1
Zbudowany na przeïomie XVII i XVIII w.
Obok znajduje siÚ budynek klasztorny.
W 1944 r. koĂcióï zostaï zbombardowany,
na szczÚĂcie nie spalony. Ocalaïo wiele
elementów barokowego wyposaĝenia.

26 KoĂcióï Ăw. Franciszka Serağckiego
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STARE MIASTO

W lecie przyjemnie jest przejechaÊ siÚ
po Starym MieĂcie doroĝkÈ lub tramwajem konnym zwanym omnibusem,
które odjeĝdzajÈ z placu Zamkowego.
Czas przejazdu omnibusem to niespeïna godzina (wiÚcej szczegóïów:
www.omnibuskonny.pl). Dla dzieci
ogromnÈ atrakcjÈ bÚdzie kolejka staromiejska wyruszajÈca równieĝ z placu Zamkowego. Podczas 30-minutowej przejaĝdĝki przewodnik opowia-

da o ciekawych budowlach i pomnikach (w jÚzyku obcym za dodatkowÈ
opïatÈ).

Konne omnibusy, doroĝki, kolejka staromiejska

Nie tylko pieszo po Starówce

W

arszawska Starówka to miejsce wyjÈtkowe! Zniszczona niemal
w 90% podczas II wojny Ăwiatowej, zostaïa odbudowana tak
wiernie, ĝe UNESCO wpisaïo jÈ na ListÚ ¥wiatowego Dziedzictwa (1980 r.). Jest to jedyny zrekonstruowany obiekt na tej liĂcie.
AtmosferÚ Starówki wspóïtworzÈ przytulne kawiarnie i restauracje oraz
artyĂci plastycy, którzy wystawiajÈ swoje obrazy i rzeěby pod goïym niebem. Latem Stare i Nowe Miasto stajÈ siÚ scenÈ dla wystÚpów muzycznych,
w tym popularnych koncertów jazzowych oraz przedstawieñ teatralnych.

Siedziba króla oraz wïadz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie
i drugiej na Ăwiecie.
Podczas II wojny Ăwiatowej Zamek zostaï
caïkowicie zburzony – odbudowano go
wykorzystujÈc ocalaïe fragmenty. DziĂ
peïni rolÚ muzeum. Pereïkami zamkowej
kolekcji sÈ oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace Bernarda Bellotta zwanego
Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy byïy bezcennÈ pomocÈ podczas powojennej odbudowy miasta.

pl. Zamkowy 4, tel. 22 35 55 170
www.zamek-krolewski.pl

1 Zamek Królewski

Zaïoĝone w XIII w. jako gród ksiÈĝÚcy
i osada otoczona murami. Obecnie to nie
tylko historyczne centrum i najstarsza
czÚĂÊ miasta, ale teĝ salon kulturalny
stolicy.

STARE MIASTO

XIV-wieczna ĂwiÈtynia, miejsce Ălubów,
koronacji i pogrzebów królewskich. W bazylice znajduje siÚ grób prymasa Stefana
Wyszyñskiego, a w jej kryptach grobowce ksiÈĝÈt mazowieckich, arcybiskupów
warszawskich, ostatniego króla Polski –
Stanisïawa Augusta Poniatowskiego, pre-

pw. MÚczeñstwa
Ăw. Jana Chrzciciela
ul. ¥wiÚtojañska 8
www.katedra.mkw.pl

3 Bazylika Archikatedralna

2 Kolumna króla Zygmunta III
Najstarszy i najwyĝszy Ăwiecki pomnik
w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla Wïadysïawa IV na czeĂÊ jego
ojca – Zygmunta III Wazy, który przeniósï
stolicÚ Polski z Krakowa do Warszawy.

Na dziedziñcu Zamku Królewskiego w lipcu odbywa siÚ festiwal „Ogrody muzyczne”, prezentujÈcy sğlmowane koncerty,
opery i balety, a pieczoïowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego, sÈsiadujÈce
z Ogrodami Królewskimi, zapraszajÈ
w sierpniowe weekendy na cykl imprez
muzycznych i plastycznych „Królewskie
Arkady Sztuki”.

6 Kanonia
Maïy, trójkÈtny placyk tuĝ za katedrÈ,
którego nazwa pochodzi od kamieniczek,
zamieszkiwanych w XVII w. przez ksiÚĝy
kanoników.
Dawniej znajdowaï siÚ tu cmentarz parağalny. PozostaïoĂciÈ po nim jest barokowa XVIII-wieczna ğgura Matki Boĝej. Na

ul. Piwna 9/11
W XIV-wiecznym koĂciele odbywajÈ siÚ
naboĝeñstwa ekumeniczne oraz spotkania warszawskiej inteligencji. Obok znajdujÈ siÚ zabudowania klasztorne oo. augustianów, gdzie w XVI w. odbywaïy siÚ
sejmiki województwa mazowieckiego.

5 KoĂcióï Ăw. Marcina

Matki Boĝej askawej (oo. jezuitów)
ul. ¥wiÚtojañska 10
www.laskawa.pl
Zbudowany w XVII w. W oïtarzu ĂwiÈtyni
znajduje siÚ cudowny obraz Matki Boĝej
askawej, patronki Warszawy.
UwagÚ przykuwajÈ drzwi wejĂciowe, zwane anielskimi, wykonane przez Igora Mitoraja, który wyrzeěbiï podobne wrota dla koĂcioïa Santa Maria degli Angeli w Rzymie.
Przed wejĂciem do sanktuarium stoi kamienny nieděwiedě. Wedïug legendy jest
on zaklÚtym w gïaz nieĂmiaïym ksiÚciem.
OdczarowaÊ moĝe go tylko kobieta, która
szczerze pokocha zaczarowanego mïodzieñca.

4 Sanktuarium

zydenta Polski Gabriela Narutowicza oraz
pisarza noblisty Henryka Sienkiewicza.
W okresie letnim w archikatedrze o godz.
12.00 odbywajÈ siÚ koncerty organowe.

9 Tablica UNESCO
Wmurowana w bruk ulicy Zapiecek na pamiÈtkÚ wpisania Starówki na ListÚ ¥wiatowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku.

ul. Piwna 31/33, tel. 22 831 71 79
www.muzeumfarmacji.mhw.pl
Zbiory muzeum to m.in. oryginalne wyposaĝenie laboratorium aptecznego, pochodzÈce z lat 30. XX w., dziewiÚtnastowieczne sïoje, wazoniki, pigulnice i puszki
apteczne oraz kobaltowe butle do przechowywania koniaków.

8 Muzeum Farmacji

Od Ăredniowiecza do drugiej poïowy
XVIII w. byïo tutaj wysypisko Ămieci.
Obecnie jest to taras widokowy, skÈd
moĝemy podziwiaÊ przepiÚkny widok na
WisïÚ i prawobrzeĝnÈ czÚĂÊ miasta.

7 Gnojna Góra

Ărodku placu stoi potÚĝny spiĝowy dzwon
z XVII w., który nigdy nie zawisï w ĝadnym koĂciele. Podobno obejĂcie go trzy
razy przynosi szczÚĂcie…
Na Kanonii znajduje siÚ teĝ najstarsza
w Warszawie kamienna tabliczka z nazwÈ ulicy oraz najwÚĝszy dom w stolicy.
Od strony placu ma szerokoĂÊ zaledwie
jednego okna, ale od strony Wisïy jest
juĝ znacznie szerszy. Byï to sprytny wybieg kamienicznika, który w ten sposób
uniknÈï pïacenia wysokiego podatku
gruntowego, naliczanego od szerokoĂci
fasady.

Jak gïosi legenda, u podnóĝa dzisiejszego Starego Miasta, Syrena pïynÈca
od morza wyszïa z wody, aby odpoczÈÊ
na piaszczystym brzegu. Tak spodobaïo jej siÚ miejsce, które zobaczyïa, ĝe
postanowiïa tu zostaÊ. Rybacy, zamieszkujÈcy pobliskÈ osadÚ zauwaĝyli,
ĝe podczas poïowów ktoĂ wzburza fale
Wisïy, plÈcze sieci i wypuszcza ryby
z wiÚcierzy. Postanowili wiÚc rozprawiÊ
siÚ ze szkodnikiem. Gdy jednak usïyszeli Ăpiew Syreny, zaniechali swoich
zamiarów i szczerze pokochali piÚknÈ
kobietÚ-rybÚ. Pewnego dnia SyrenkÚ
zobaczyï takĝe bogaty kupiec przechadzajÈcy siÚ brzegiem Wisïy. PodstÚpem
schwytaï jÈ i uwiÚziï w drewnianej szopie. Pïacz Syreny usïyszaï mïody syn rybaka i z pomocÈ przyjacióï, pod osïonÈ
nocy uwolniï jÈ. Syrena z wdziÚcznoĂci
obiecaïa rybakom, ĝe zawsze kiedy tylko bÚdÈ potrzebowali pomocy, stanie
w ich obronie. I odtÈd warszawska Syrenka, uzbrojona w miecz i tarczÚ broni
miasta i jego mieszkañców.

Legenda o Syrence warszawskiej

11 Pomnik Syrenki warszawskiej
Syrena to symbol Warszawy, od poczÈtku
XX w. znajduje siÚ w herbie miasta.
Najsïynniejszy z pomników Syrenki stoi
w samym centrum Rynku Starego Miasta.
Jest otoczony fontannÈ, przy której moĝna ochïodziÊ siÚ w gorÈce dni.

10 Rynek Starego Miasta
Zaïoĝony na przeïomie XIII i XIV w. Jeden
z najbardziej malowniczych zakÈtków
miasta, byï niegdyĂ gïównym placem
Warszawy - organizowano tutaj uroczystoĂci, jarmarki, a takĝe wykonywano wyroki na skazañcach. Od czasu zaïoĝenia
miasta ma tÚ samÈ formÚ.
Na Ărodku rynku stoi pomnik Syreny, bÚdÈcej od wieków godïem Warszawy.

Jak gïosi legenda, w piwnicach jednej
z kamienic usytuowanych po stronie
Dekerta, na rogu ulicy Krzywe Koïo,
zamieszkiwaï stwór nazywany Bazyliszkiem. Pilnowaï on zgromadzonych
tam skarbów, a kaĝdego Ămiaïka,
który próbowaï do nich dotrzeÊ zabġaï swoim wzrokiem zamieniajÈc
w kamieñ. Pokonaï go jednak w koñcu wÚdrowny krawczyk, który wpadï
na pomysï i pokazaï potworowi lustro. Bazyliszek poraĝony wïasnym
wzrokiem skamieniaï i od tej pory nie
zagraĝaï juĝ mieszkañcom. DziĂ na
fasadzie innej kamienicy umieszczony
jest szyld przedstawiajÈcy Bazyliszka.
Staï siÚ on godïem znanej warszawskiej restauracji o tej samej nazwie.

Legenda o Bazyliszku

Warszawska
Informacja Turystyczna
Rynek Starego Miasta 19/21/21a

