
 
GDZIE MIESZKAŁ BAZYLISZEK?  
Z Urszulą Popławską, przewodnikiem warszawskim, pilotem wycieczek, organizatorem kolonii 
i zimowisk dla dzieci i młodzieży rozmawia Kornelia Moczuło z klasy Vd, Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Pruszkowie.  
 
W jaki sposób można oglądać miasto, żeby było ciekawie?  
Historia i teraźniejszość Warszawy jest pasjonująca. Jestem przewodnikiem po tym mieście, 
dlatego moim zadaniem jest zaintrygowanie zwiedzających, aby pragnęli odkrywać stolicę.  
Tradycyjne zwiedzanie miasta i poznawanie jego historii nie jest interesujące dla dzieci. Dlatego 
młodym turystom proponuję oglądanie Warszawy poprzez gry miejskie i wykonywanie zadań 
związanych z jej przeszłością. Takie zwiedzanie ciekawi, skłania do aktywności i intryguje 
młodych ludzi.  
Dzięki umiejętności czytania mapy, spostrzegawczości, inteligencji, dedukcji uczestnicy docierają 
do poszczególnych części miasta, w których zapoznają się z dotyczącą go historią, legendą bądź 
anegdotką. Grając w grę miejską można poznawać np. Stare Miasto, Łazienki Królewskie czy 
otoczenie Teatru Wielkiego.  
 
Co mogą w Warszawie zobaczyć dzieci, które chcą zwiedzić miasto?  
Najmłodszym polecam gry z mapą szlakiem legend warszawskich. Uczestnicy podczas zabawy 
dowiedzą się jak powstała Stolica. Zobaczą gdzie mieszkał warszawski stwór Bazyliszek oraz 
gdzie przesiaduje zamieniony w kamień Książę Mazowiecki. Dzieci przekonają się też, gdzie 
pływa strzegąca skarbów Złota Kaczka. Wypowiedziane marzenia spełnią się dzięki magicznemu 
dzwonowi na Placu Kanonii. Najmłodsi odnajdą też Kamienicę pod Murzynkiem i dowiedzą się, 
dlaczego wójt warszawski namalował na kamienicy wizerunki trzech córek.  
 Starszym, piąto i szósto- klasistom proponuję np. przejście warszawskim szlakiem 
Fryderyka Chopina i wysłuchanie grających ławeczek. Czy też grę terenową w Łazienkach 
Królewskich, podczas której uczestnicy poznają opowieść o ostatnim królu Polski Stanisławie 
Auguście Poniatowskim. Stolicę można poznawać na wiele różnych sposobów, i za każdym 
razem odkrywać coś nowego, godnego uwagi. Warto też wracać do miejsc już poznanych. 
 
Lubi Pani swoją pracę?  
Kocham to, co robię i to jest najważniejsze. Pracując jako pilot wycieczek pragnę, aby moja 
fascynacja podróżami udzielała się moim turystom- tym młodszym i dorosłym; by informacje, 
które ode mnie usłyszą podczas zwiedzania stolicy, odległych zakątków Polski czy świata były 
pretekstem do poszerzania wiedzy. Podróże to moja pasja, którą chcę podzielić się z innymi.   


