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Syrenka jest herbem Warszawy od bardzo 
dawna, ale nie zawsze wyglądała tak 
samo jak dziś. Najstarsze przedstawienie 

pochodzi z pieczęci miejskiej z końca XIV 
wieku. Wtedy przyjmowała postać człowieka ze skrzydłami, 
ogonem i dwiema łapami. Na starych obrazkach można zobaczyć 
też, że miała brzuch pokryty łuską. Później przedstawiano ją 

jako kobietę z błoniastymi skrzydłami i płetwami zamiast nóg. 
Wtedy przypominała bardziej smoka niż zgrabną pół kobietę, pół rybę! W piękną 
dziewczynę z rybim ogonem Syrenka zmieniła się dopiero w XVIII wieku, a obecną 
postać dostała w czasach waszych prababć i pradziadków. Dzisiaj maluje się ją na 
czerwonym tle, a Syrenka trzyma w ręku miecz i tarczę. 

Rozejrzyj się uważnie bo Syrenki można spotkać w wielu miejscach 
Warszawy: na ścianach domów, latarniach, witrażach i szyldach.

Od smoka do syrenki −
historia herbu Warszawy
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Pomóż Syrence znaleźć tarczę i miecz



Złóż łódkę z papieru



Poznaj Wisłę

  dealnym miejscem dla wydr, bobrów, jeży, piżmaków oraz 
kun są nadwiślańskie brzegi. Czasami można nawet stanąć 
oko w oko z sarną, dzikiem lub łosiem!

    awice wyglądają jak piaszczyste wyspy i można je zobaczyć kiedy 
w rzece jest mało wody. To wyspy, które potrafią się poruszać! Rosną 
na nich trawy, a czasem nawet drzewa. Taka ławica staje się wtedy kępą, 
od niej swoje nazwy wzięły niektóre części Warszawy np. Saska Kępa.

       oda w Wiśle jest czysta i dlatego żyje w niej wiele 
gatunków ryb takich jak sumy, sandacze, bolenie, 
a nawet miętusy.

       w nadwiślańskich zaroślach świetnie czują się 
ptaki! Można spotkać tu mewy, rybitwy, zimorodki, 
kormorany, dzięcioły, czaple i łabędzie.

    zata roślinna doliny Wisły jest bardzo bogata i różnorodna. Rośnie tu wiele 
rzadkich gatunków traw, kwiatów i drzew, które tworzą łęgi czyli gęste lasy na 
brzegach rzeki. W niektórych miejscach przypominają one niemal amazońską 
dżunglę i stanowią gąszcz nie do przebycia.
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Nad Wisłą jest fajnie

MULTIMEDIALNY PARK FONTANN – przez całe lato 
jest atrakcją dla warszawiaków i turystów. W piątki i soboty 
tuż po zmierzchu zaczyna się niezwykłe widowisko „woda, 
światło i dźwięk”: lasery, kolorowe światła, muzyka i anima-
cje tworzą barwny spektakl. Na wodnym placu zabaw - Plu-
skowisku można się chlapać do woli podczas upalnych dni. 
Więcej: www.estrada.com.pl

STADION NARODOWY
przypomina niezwykły biało-czer-
wony kosz. Rozgrywane są tu waż-
ne mecze piłkarskie i odbywają się 
ciekawe wydarzenia np. koncerty. 
Miejsca, w których zwykle prze-
bywają tylko piłkarze można zwie-
dzać z przewodnikiem.
Więcej: www.pgenarodowy.pl

BULWARY WIŚLANE
Doskonałe miejsce do spacerów i odpoczynku 
po całym dniu zwiedzania miasta. Rozciągają się 
pomiędzy Mostem Poniatowskiego a Mostem Ślą-
sko-Dąbrowskim. Znajduje się tu punkt widokowy, 
a już niedługo będą kawiarnie i restauracje.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Centrum Nauki Kopernik to prawdziwy raj 
dla odkrywców i królestwo eksperymen-
tów. Można tutaj samodzielnie przeprowa-
dzać doświadczenia, przekonać się, co czuł 
Neil Armstrong stawiając pierwszy krok na 
Księżycu, a także wyruszyć w kosmiczną 
podróż dzięki Planetarium „Niebo Koper-
nika”. Warto też odwiedzić pełen dźwię-
kowych instalacji Park Odkrywców, który 
latem zmienia się w kino plenerowe oraz 
wejść na dach skąd roztacza się piękny wi-
dok. Więcej: www.kopernik.org.pl



TRAMWAJ WODNY – wycieczka tramwajem wodnym 
jest wyjątkową okazją do zobaczenia Warszawy z innej 
perspektywy i przyjrzenia się Wiśle z bliska. Rejsy odby-
wają się na trasie pomiędzy Mostem Gdańskim a Łazien-
kowskim od maja do końca sierpnia. Bilety można kupić 
na pokładzie. Więcej: www.ztm.waw.pl 

KAJAKI – to doskonały sposób, by poznać Wisłę i świetna 
propozycja dla wszystkich lubiących wyzwania oraz bezpo-
średni kontakt z naturą. Wisła to wspaniała i ciekawa rzeka. 
Nie zapomnijcie lornetki na pewno uda wam się zobaczyć 
rzadkie gatunki ptaków! Przy plażach działa kilka wypoży-
czalni, można też zapisać się na zorganizowany spływ z prze-
wodnikiem. www.kajakwstolicy.pl

PROMY – w okresie wakacyjnym to najlepszy środek 
transportu aby dostać się na na praskie plaże. W War-
szawie są cztery przeprawy promowe – Podzamcze-
-ZOO, Most Poniatowskiego-Plaża Poniatówka, Cypel 
Czerniakowski-Saska Kępa oraz Łomianki-Nowodwo-
ry. Przeprawa jest bezpłatna, na pokład można zabrać 
rower. Więcej: www.ztm.waw.pl

PLAŻE – Warszawa może pochwalić się prawdziwymi piaszczy-
stymi plażami. To doskonałe miejsce by w ciepłe dni wybrać się na 
rodzinny piknik i poleniuchować na leżaku. Na plaży zwanej Ponia-
tówką można też pograć w siatkówkę i zaszaleć na placu zabaw. 
Na zgłodniałych czekają liczne bary, które wieczorami rozbrzmie-
wają muzyką i zamieniają się w scenę wydarzeń kulturalnych.

Nad Wisłą jest fajnie



Czy wiesz, że...?

Na warszawskim odcinku Wisły jest osiem mostów 
drogowych, po których jeżdżą auta, rowery 

i spacerują Warszawiacy oraz 
jeden most kolejowy.

W Warszawie działają dwa rzeczne porty 
– Port Praski i Port Czerniakowski.
Cumują tam barki, katamarany
i łodzie policji wodnej.

Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. Wypływa spod Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, 
a wpada do Morza Bałtyckiego.

Głębokość rzeki zmienia się zależnie od pogody i pory roku. Czasem woda sięga 
zaledwie do kolan, a czasem jest tak głęboko, że spokojnie skryłby się w niej cały dom!

Gruba Kaśka – to zielona wieża wystająca 
z rzeki, która służy jako studnia i pompa 
wody. Wokół niej krąży Chudy Wojtek – 
specjalny statek spulchniający dno.

Niedawno na rzekę po-
wróciły tradycyjne łodzie 
– pychówki. Steruje się 
nimi odpychając długą 
tyczką od dna – stąd ich 
nazwa – ale mają też 
żagiel.



Odszukaj i napisz gdzie znajdują się te Syrenki i zdobądź pieczątkę w punkcie 
Warszawskiej Informacji Turystycznej na Rynku Starego Miasta 19/21/21a.
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Znajdź Syrenkę w Warszawie
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więcej o Wiśle
www.wislawarszawa.pl,     /dzielnicawislapl

      /Warsaw      /ewarsaw        /fall_in_love_with_warsaw

Pobierz aplikację WarsawTour

Wydawca
Stołeczne Biuro Turystyki

Wydanie II, Warszawa 2016. Egzemplarz bezpłatny.

Zdjęcia
PZ Studio (Panorama Warszawy - okładka; Multimedialny Park Fontann;

Syrenka: ul. Karowa, ul. Piwna), Karolina Naperty (zegar na PKiN).

Warszawska
Informacja Turystyczna
info@warsawtour.pl

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy
www.warsawtour.pl


