
Koperta nr 1  

PUNKT A
Pomnik Jana Kilińskiego

ZADANIE:
Ulice: Podwale, Rycerska lub Piekarska wiodą

Do pomnika męża wielkiego,

 z uniesioną szablą stojącego.

Tymi drogami dotrzeć tam możecie,

Przy zegarze zodiaków gościa tego znajdziecie.

Zadaniem Waszym będzie poznać Pana tego

I opisać kim był on, i co zrobił dobrego.

Z trzema przechodniami wywiad dziennikarski przeprowadzić macie

Jak mądrze coś powiedzą to faceta poznacie J

(można użyć kartki i długopisu lub dyktafonu)

Drużyna, która zbierze najwięcej informacji wygrywa ! ! !

Notes i długopis w kopercie.

Po wykonaniu tego zadania można otworzyć kopertę nr 2.



Koperta nr 2
PUNKT B

ZADANIE:

Drużyna musi odnaleźć na mapie punkt B i dotrzeć tam.
 Podpowiedź: gospodynią tam Syrenka.

 

Gdy na miejsce dotrzecie Pokłonić się pięknie Syrence musicie,

pozna żeście spragnieni i wody Wam da J

Zadaniem jest znalezienie naczynia (butelki, woreczka itp.), do którego 
musicie nalać trochę wody z jednej z pomp w pobliżu Syrenki.

Nabranej wody musicie pilnować i donieść ją do końca gry.
 

WODA  Z POMP NIE NADAJE SIĘ DO PICIA !!!!!!

Po ukończeniu zadania możecie otworzyć kopertę nr 3.



KOPERTA NR 3
PUNKT C

ZADANIE:
Należy odnaleźć ulicę o nazwie: „Kamienne schodki”

Trzeba policzyć ile schodków jest od ulicy Krzywe Koło do ulicy 
Brzozowej, odszukać dalszą część schodków i policzyć je dalej od ulicy 
Brzozowej do ulicy Bugaj, a następnie obliczyć ile jest razem wszystkich 

kamiennych schodków.
 

Zadanie Specjalne

Do wykonania na końcu Kamiennych Schodków:

ZAGADKA:

Pośród rzeźb różnych, rzeźba:

 ni ryba, ni ptak to, 

w listowiu ukryta, nagrodę Wam da.
 

Po zakończeniu zadania należy wrócić schodkami do ulicy Krzywe Koło 
(po drodze policzyć jeszcze raz schodki – sprawdzić czy dobrze Wam 

wyszła ich suma)

Na górze, po ukończeniu zadania, możecie otworzyć kopertę nr 2.

TU ZAPISZCIE ILOŚĆ SCHODKÓW 

. . . . . . . . . . . . . . . . 



Koperta NR 4

PUNKT D

ZADANIE:

Dzwon musicie znaleźć co pękł i już dzwonić mu dalej nie dane, 
Spisać kiedy był wykonany i ku czyjej chwale 

(po łacinie - przetłumaczymy na końcu gry)
 

Herby narysować co dzwon ma na sobie,

 ten duży i mały co z sercem ukrytym 

( w kolorach dowolnych)
 

Aby można było wykonać to zadanie musicie odnaleźć wejście do Hostelu 
Kanonia (blisko dzwonu), wejść do środka, do recepcji, grzecznie się 

ukłonić

 i podać nazwę grupy (Czerwoni), a otrzymacie pomoce potrzebne do 
wykonania tego zadania.

 

W otrzymanych materiałach znajdziecie dalsze wskazówki

 dokąd dalej się udać macie.



Znajdźcie punkt E
Adres: 

Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej

Plac Zamkowy 1/13; 00-262 Warszawa

 

Wejdźcie do środka i poproście o informację dla 
Czerwonych.



Koperta nr 5

PUNKT E
 

Zadaniem jest znaleźć schody ruchome przy trasie W-Z

 (były to pierwsze ruchome schody w Warszawie)

Schodami trzeba zjechać na dół.

 Na dole, przy wyjściu z tunelu schodów znajduje się budka telefoniczna 
Orange, trzeba podejść do telefonu i czekać aż zadzwoni. Dobrze trzeba 

słuchać bo dzwoni bardzo cicho „pikając”.

Gdy usłyszycie pikanie telefonu jedna osoba musi podnieść słuchawkę i 
odebrać telefon, wtedy dowiecie się więcej J



Finał zabawy:
Organizator stoi na tarasie widokowym Kościoła Św. Anny i widzi z góry dzieci przy 
budce telefonicznej. Dzwoni na numer budki (należy zawsze sprawdzić czy telefon w 

budce jest sprawny) i przekazuje dzieciom informację:

Gratulacje,
Dotarliście do końca gry. 

Spójrzcie do tyłu, na górę. Widzicie jasną wieżę?

Pomachajcie mi.

Wjedźcie z powrotem schodami na górę i znajdźcie wejście

 na taras widokowy wieży, czekam tu na Was.

Wejście na taras widokowy jest płatne, należy wcześniej opłacić wejście dla 
wszystkich dzieci.


