
K O N K U R S  D L A  D Z I E C I  I  M Ł O D Z I E Ż Y  

— CO WIESZ O WARSZAWIE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ? 

 
Zapraszamy do zabawy. Poniżej znajdziecie pytania dotyczące Warszawy dawnej i dzisiejszej, proszę spróbujcie 
na nie odpowiedzieć (odpowiedzi proszę przesłać na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl).  
Poprawne odpowiedzi zostaną nagrodzone wydawnictwami książkowymi oraz kompletami gadżetów z logo 
Archiwum Państwowego w Warszawie. 

 

 

 

 

1. Fotografie powyżej przedstawiają Rynek Starego Miasta w Warszawie oraz odchodzącą od niego 
uliczkę Krzywe Koło. Według jednej z warszawskich legend w piwnicach kamienicy stojącej przy ulicy 
Krzywe Koło 7 miał zamieszkiwać pewien stwór. Jak nazywał się ten stwór? Dlaczego mieszkający na 

Starym Mieście warszawiacy bali się go? W jaki sposób można było go pokonać? 



 

2. Warszawska ulica Ordynacka to miejsce, gdzie zamieszkuje bohaterka jednej z warszawskich 
legend. O kim jest mowa? Kiedy i gdzie można ją zobaczyć?  

 

 

3. Z jaką warszawską legendą kojarzy się ten pomnik? W okolicach której warszawskiej ulicy 
zamieszkiwała niegdyś jej bohaterka? 



 

4. Na zdjęciu powyżej widzimy Dworzec Warszawsko-Wiedeński, którego dziś w Warszawie już nie 
ma. Obecnie w tym miejscu można zobaczyć…….. No właśnie, co możemy zobaczyć w tym miejscu w 

dzisiejszej Warszawie? 

 

 

5. Proszę przyjrzeć się uważnie obiektom (budynek i pomnik) na fotografii powyżej. Czy można je 
znaleźć w dzisiejszej Warszawie? Jeśli tak, to gdzie się one znajdują? 



 

6. Na zdjęciu powyżej widzimy Wielką Synagogę w Warszawie przy placu Tłomackie 7. Otwarta we 
wrześniu 1878, w święto Rosz ha-Szana, została wysadzona w powietrze przez Niemców w maju 1943 

r. Co obecnie znajduje się na jej miejscu? 

 

 

7. Jaki zawód wykonywał mężczyzna przedstawiony na rysunku powyżej? 

 



 

8. Jaki zawód wykonywała kobieta przedstawiona na rysunku powyżej? Z czego była znana w 
Warszawie? 

 

 

9. Co sprzedawał mężczyzna przedstawiony na rysunku? Jak się nazywał wykonywany przez niego 
zawód? 

 

 



 

10. Jaki zawód wykonują kobiety na zdjęciu? Jak nazywa się miejsce ich pracy? Na czym polega ich 
praca? Czy w naszych czasach można nadal pracować w tym zwodzie? Dlaczego? 


