
Zabytkowa brama do Ogrodu Krasińskich jest trochę jak portal czasu. Prze‐
kraczając go, znajdujesz się w parku, który wygląda prawie tak samo jak przeszło
120 lat temu, kiedy przeprojektował go główny warszawski ogrodnik. Znajdziesz tu
ten sam układ roślin i alejek, identyczne ławki, latarnie, kosze na śmieci czy płotki
wokół rabat, wśród których mogłyby przechadzać się Twoje praprababcie, kiedy
jeszcze był to największy park wWarszawie. Pałac Krasińskich, który tu stoi, ma
ponad 300 lat. To nie koniec podróży w głąb czasu. W środku znajdują się najstar‐
sze zbiory Biblioteki Narodowej, w tym ponadtysiącletnie rękopisy. Jest w tym
budynku coś do odkrycia dla detektywa. Dowiedz się, co to jest tympanon, i znajdź
go, by wypatrzyć sylwetki galopujących koni.

Ciekawi Cię, jak to było być królem Polski? W Zamku Królewskim możesz obejrzeć
jego tron, sypialnię, miejsce pracy czy Żółty Pokój, w którym król Stanisław August
Poniatowski organizował słynne obiady czwartkowe. A Ty co dziś zjesz i przeczy‐
tasz? Będąc tu, wybierz się też do ogrodów nadWisłą. Może wypatrzysz wśród fal
warszawską syrenkę, która według legendy co jakiś czas wychyla się z wody, by
spojrzeć na miasto? Jeśli nie, nic straconego, mamy dla Ciebie trop, gdzie ją znaleźć.
Spacerując po placu Zamkowym, znajdź zaułek, w którym na jednym z budynków
znajduje się taki oto jej wizerunek.

Przy Krakowskim Przedmieściu wWarszawie jest wiele pięknych budynków i ważnych
adresów. Pod numerem 15, w Pałacu Potockich, ma swoją siedzibę Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wejścia do pałacu strzeże ozdobna
brama z kordegardą. Policz posągi postaci na jej dachu i wpisz tę liczbę na ilustracji.
Co kryje się w środku? Jedna z najważniejszych galerii sztuki w Polsce, prowadzona
przez Narodowe Centrum Kultury. Będąc tu, koniecznie obejrzyj aktualne wystawy
i wybierz ulubione dzieło. Kultura to szerokie pojęcie i nie dotyczy tylko sztuki. Po wizycie
w tym miejscu zastanów się, jakie jest Twoje ulubione polskie słowo lub powiedzenie,
danie, święto czy miejsce – stwórz z nich plakat o polskiej kulturze.

Brama pod adresem Krakowskie Przedmieście 26/28 prowadzi na teren Uniwersytetu
Warszawskiego. Strzegą jej figury dwóch kobiet: muzy Uranii i bogini Ateny.
Sprawdź, co trzymają w rękach i kim były według greckiej mitologii. Dzisiejszy rektorat
uniwersytetu mieści się w Pałacu Kazimierzowskim – dawnej siedzibie królów. Potem
była tu Szkoła Rycerska, a następnie LiceumWarszawskie, w którym uczył się Fryderyk
Chopin. Na uniwersytecie studiowali między innymi polscy nobliści, prezydenci i premie‐
rzy, ważni artyści i pisarze. Poeta Czesław Miłosz, prócz studiowania na Uniwersytecie
Warszawskim, pracował tu jako woźny w bibliotece (dziś już przeniesionej). Spacerując
między budynkami uniwersytetu, zastanów się, kim Ty chcesz zostać w przyszłości, co
stworzyć, zbadać, odkryć lub wynaleźć. Może kiedyś wrócisz tu na studia?

Każdego dnia możesz tu zobaczyć uroczystą zmianę warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza. To miejsce upamiętniające wszystkich poległych bohaterów, których imion
i nazwisk nie znamy. Arkady, pod którymi się mieści, są jedynym pozostałym fragmentem
po wysadzonym w powietrze przez nazistów w 1944 roku Pałacu Saskim. Wyobraź
sobie ten wielki budynek szerokości całego placu (możesz go zobaczyć, skanując kod
QR na drugiej stronie). To zza niego wyłaniał się kiedyś Ogród Saski, w którym otwarto
jeden z pierwszych wWarszawie placów zabaw dla dzieci czy organizowano pierwsze
po wynalezieniu kinematografu pokazy filmów. Spacerując po parku, odszukaj zegar
słoneczny i odczytaj, jaką wskazuje godzinę. Wyobraź sobie, że to wehikuł czasu,
który przenosi Cię w przeszłość.

Ludzki umysł jest niesamowity. Twój też! Mikołaj Kopernik, badając ruchy na roz‐
gwieżdżonym niebie, blisko 500 lat temu odkrył i opisał układ słoneczny. Pomnik na rogu
ulic Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, który upamiętnia genialnego astronoma, stoi
przed budynkiem Polskiej Akademii Nauk, dawniej Królewskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauki. Na chodniku wokół tego monumentu odszukaj płaskorzeźbę Ziemi
i przebiegnij po jej orbicie tyle okrążeń, ile masz lat. Mikołaj Kopernik dociekliwie badał
obszary, które budziły jego wątpliwości. Dziś, gdy nieprawdziwe informacje często do‐
cierają do nas pod postacią tzw. fake newsów, Ty też bądź jak Mikołaj Kopernik i nie daj
się wystawić do wiatru!

Dawna siedziba królów, a później szpitali wojskowych dziś mieści Centrum Sztuki
Współczesnej, z niezwykłą, budzącą podziw lub zdziwienie kolekcją najróżniejszych
eksponatów artystów z Polski i całego świata. Oprócz jej gromadzenia i prezentowania
organizuje się tu czasowe wystawy, projekty społeczne, a czasem do zamieszkania
w zamku zaprasza się artystów, by stworzyli dzieła sztuki, które później są w nim pokazy‐
wane. Jest tu też kino, biblioteka i księgarnia, a wiele ciekawych rzeczy dzieje się również
w otaczającym zamek parku i tak zwanym Ogrodzie Miejskim Jazdów. Policz
schody prowadzące do Zamku od strony parku. Jaka liczba Ci wyszła? Zrób z niej dzieło
sztuki współczesnej! Zapisz ją w zielonej, okrągłej ramce na ilustracji w jak najbardziej
ozdobny sposób.

Oprócz słynnego Pałacu na Wyspie, amfiteatru i pomnika Fryderyka Chopina,
przy którym wiosną i latem odbywają sięKoncerty Chopinowskie, możesz tu zwiedzić
aż 4 różne rodzaje ogrodów: królewski, romantyczny, chiński i modernistyczny (mapki
znajdziesz w zakładce Ogrody na stronie Łazienek Królewskich). Ciekawe, w którym poczu‐
jesz się najlepiej. Porównaj, czym się różnią między sobą, a w okolicach Starej Oranżerii
odszukaj i pogłaszcz rzeźbę psa Asa (ciekawostka: w miejscu tym chowa się psy
strażnicze tutejszego muzeum). Spacerując alejkami Łazienek Królewskich, dotrzesz do
Herbaciarni, w której mieści się pawilon Niepodległa. Miejsce spotkań. Wchodząc
do środka, zobaczysz zabytkowe piwnice, w których ogrodnicy dbali o najpiękniejsze
kwiaty. Latem weźmiesz tu udział w licznych warsztatach pobudzających kreatywność
i wyobraźnię. Podejmij wyzwanie i w sezonie wiosenno-letnim odwiedź wszystkie parki
w pobliżu Traktu Królewskiego. Odszukaj jak najwięcej różnic między nimi, zwracaj
uwagę na dźwięki i zapachy, spotkane zwierzęta i rośliny, ale też na układ alejek i zieleni
czy obecność rzeźb, fontann i placów zabaw. Możesz notować lub fotografować. Jesie‐
nią zrób podsumowanie i wybierz swój ulubiony warszawski park.

Nie zliczysz dekoracji tego pałacu, wszystkich postaci i symboli, które go zdobią:
posągów, płaskorzeźb i malunków. Znalezienie wizerunków królewskiej pary na fasa‐
dzie budynku to duże wyzwanie, ale na pewno sobie poradzisz. Dowiedz się, kim byli
pierwsi gospodarze pałacu i jak się nazywali. Wnętrza są tu równie bogate, więc
można podziwiać wszystko: od sufitów, żyrandoli, obrazów na ścianach, zabytkowych
mebli i przedmiotów po klamki i wzorzyste posadzki. Wybierz ulubiony eksponat
i narysuj go w ramce. Otaczający pałac ogród również jest pełen malowniczych
zakątków. Wybierz swój ulubiony i odwiedzaj go o różnych porach roku czy dnia. Zimą
odkryj to miejsce zupełnie na nowo, odwiedzając Królewski Ogród Światła, czyli
świąteczne instalacje świetlne wokół pałacu.

Odkrywając Trakt Królewski, spaceruj swoimi ścieżkami, poznawaj
miejsca i historie. Dorysuj Twój ulubiony zakątek lub szczegół na tej trasie.



Józef Piłsudski podwozi Cię
na Kasztance o 3 pola do przodu.

*

Zapraszamy na spacer Traktem Królewskim. Będzie to
wyprawa zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. W plenerze,
zabytkowych wnętrzach i w domowym zaciszu. ZaprosimyWas do
poszukiwań i działania, rozbudzimy wyobraźnię i uruchomimy różne
zmysły. Poznacie historię Polski, przyglądając się architekturze.

Na pierwszej stronie wydawnictwa znajdziecie grę planszową,
która stworzona jest tak, by zachęcić do samodzielnego zdobywania
wiedzy. Możecie grać w nią w domu, szkole, z dziadkami
i przyjaciółmi. Na drugiej stronie zapraszamy na wycieczkę. Poznacie
bliżej najważniejsze zabytki Traktu Królewskiego i zabawicie się
w detektywów, szukając wskazanych detali czy wykonując
najróżniejsze zadania. Mamy dlaWas też dodatkowe wyzwanie:
spacerując Traktem, szukajcie rzeźbionych lwów – niech to królewskie
zwierzę stanie się Waszym tajnym przewodnikiem!Wypatrujcie go pod
postacią posągów, płaskorzeźb, kołatek do drzwi czy nawet fontann.
Na odwrocie NIEMAPY zaznaczyliśmy specjalnymi ikonkami kilka
podpowiedzi – lecz lwów jest na całym trakcie znacznie więcej.

NIEMAPA to seria nietypowych przewodników. Za pomocą zabawnych
ilustracji i gotowych propozycji wycieczek przedstawiamy ciekawe
miejsca, przyrodę i kulturę. Serię tworzą Mamy Projekt, a ilustracje
wykonała Aga Pietrzykowska.Wydawnictwo „NIEMAPA
Trakt Królewski” powstało we współpracy z Biurem Programu
„Niepodległa”. Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia
odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.
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Zagadujesz się z przyjaciółmi przy lemoniadzie
w pawilonie Niepodległa. Miejsce spotkań.
Omija Cię kolejka, ale nie żałujesz tych miłych chwil.

Wszyscy cofają się o dwa pola, chyba że znajdziecie
w słowniku, co oznacza słowo „kordegarda”, i ustalicie,
co dziś dzieje się w Kordegardzie przed pałacem Potockich.

Stoisz przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, o którym mówi
się: wstrzymał słońce, ruszył Ziemię. Gratulacje – w tej grze
to Ty jesteś Ziemią! Ruszasz się o jedno dodatkowe oczko
do przodu, a następną osobę omija kolejka.

Witaj w Ogrodzie Krasińskich. W tutejszym barokowym
pałacu znajdują się cenne rękopisy i stare druki Biblioteki
Narodowej – niektóre mają ponad 1000 lat! Dowiedz się,
jak brzmiało najstarsze zapisane w języku polskim zdanie,
albo cofnij się o 3 pola.

Trafiasz do Pałacu Czapskich, gdzie dziś mieści się
Akademia Sztuk Pięknych. Sprawdź, jaki kolor mają
ściany tego pięknego budynku, dorysuj kredką tej barwy
coś na ilustracji, chyba że wolisz cofnąć się o 4 pola.

Trafiasz na Koncert Chopinowski
w Łazienkach Królewskich. Zanim wrócicie
do gry, zatańczcie wszyscy poloneza wokół
planszy (wpisz w internecie „kroki poloneza”,
jeśli nie wiesz, jak się go tańczy).

To jeden z dawnych warszawskich
pałaców całkowicie odbudowanych
po II wojnie światowej. Sprawdź na
rysunku, którą godzinę wskazuje
zegar na wieży, i przesuń się
o tyle pól do przodu.

W pięknych murach Uniwersytetu Warszawskiego studiowało
wielu mistrzów. Aby nie stracić kolejki, wejdź na jego stronę
i wybierz, na jakim wydziale chcesz studiować w przyszłości.

Gubisz się w komnatach pałacu wWilanowie.
Omija Cię kolejka, chyba że wiesz, jak nazywała
się królowa, z którą mieszkał tu Jan III Sobieski.
Podpowiedź jest ukryta wśród ilustracji.

Pozujesz mistrzowi
Canaletto do obrazu.
Omija Cię kolejka,
ale za to będziesz
mieć piękny
portret.

Jesteś przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Czy wiesz, że
jego arkady to ocalała część Pałacu Saskiego, wysadzonego
przez nazistów po upadku Powstania Warszawskiego?
Zanim wrócisz do gry, sprawdź w internecie, jak wyglądał –
skorzystaj z kodu QR na ilustracji.
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Przygotuj pionki, kostkę do gry i dobre towarzystwo. Zapraszamy na planszówkową
wyprawę Traktem Królewskim. Po drodze poznasz sporo ciekawostek o warszawskich
zabytkach, choć większość z nich będzie trzeba odkryć samodzielnie. Pytaj, szukaj,
główkuj. Wszystkie chwyty dozwolone! Żeby zdobyć odpowiedzi, możesz łaskotać
rodziców, surfować w internecie lub wymieniać się informacjami z przyjaciółmi.

Witaj na Zamku Królewskim. To tu uchwalono
Konstytucję 3 maja. Korzystając z komputera
lub telefonu, oblicz, ile to lat temu. Jeśli Ci się
nie uda za pierwszym razem, wracasz na start.

Czy wiesz, że Pałac Saski
zostanie wkrótce odbudo‐
wany? A z nim Pałac Brühla
oraz kamienice przy ulicy
Królewskiej. Może spotkamy
się tam kiedyś, wspólnie
świętując rocznicę odzyska‐
nia Niepodległości?

Maria
Konopnicka

zaprasza Cię na
jagody. Czekasz
dwie kolejki, by
je pozbierać.

Chyba że podejmiesz wyzwanie.
Zajrzyj na mapęWarszawy
i odszukaj wszystkie 11 miejsc
wymienione w tej grze. Napisz,
w jakiej kolejności trzeba by je
ustawić, aby jak najszybciej
przejść cały Trakt Królewski.

* niepotrzebne skreślić


