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Egzemplarz bezpłatny

Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele,
historia Warszawy – wspaniała, trudna i niejednokrotnie burzliwa – pokazuje, że to miasto ludzi twórczych,
odważnych i przedsiębiorczych. Przypominają o tym obecne w jej przestrzeni ślady i opowieści. To m.in.
zabytki, biografie, wydarzenia, których poznawanie i odkrywanie stało się popularne wśród dorosłych
warszawianek i warszawiaków.
Jak zatem historię Warszawy przybliżyć uczennicom i uczniom warszawskich szkół? Warto wykorzystać
lekcje i zagospodarować je w sposób ciekawy, pełen wyzwań, a także pracy w formie projektowej. Z myślą
o sprostaniu temu zadaniu zostały opracowane 22 scenariusze varsavianistycznych zajęć przeznaczonych
dla trzech różnych grup wiekowych (klasy 1-3 oraz 4-8 szkoły podstawowej, a także klasy 1-4 szkoły
ponadpodstawowej). Do dyspozycji osoby prowadzącej lekcje, oprócz scenariuszy, są gotowe wskazówki
oraz materiały pomocnicze.Dzięki nim uczennice i uczniowie poznają, skąd wzięły się w Warszawie obco
brzmiące nazwy takie jak Mirów lub Muranów, co to jest zabytek i co każdy z nas może dla niego zrobić
lub jaka jest historia warszawskich klubów sportowych. Dowiedzą się również m.in. czym jest rzemiosło,
z czego zbudowany jest dom, jaką rolę pełni Wisła w Warszawie i wiele, wiele więcej...
Materiał jest efektem współpracy Piotra Stryczyńskiego (Towarzystwo Przyjaciół Pragi), Adama Lisieckiego
(Muzeum Warszawy) oraz Anny Wigury, szkolnego pedagoga i specjalistki ds. edukacji w Muzeum Warszawskiej
Pragi. Scenariusze przekazujemy w Pań i Panów ręce, mając nadzieję, że nie tylko okażą się przydatne,
ale staną się także inspiracją do realizacji własnych pomysłów.

Oznaczenia lekcji:

SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3
SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 4-8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
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Folklor – element naszej
tradycji i kultury

RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej zajęcia,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie rozumieją znaczenie słowa folklor, potrafią wskazać jego elementy
materialne i niematerialne,
• potrafią wskazać odmiany folkloru warszawskiego, z którym się zetknęli,
• kształtowanie wśród uczennic oraz uczniów postawy troski o zachowanie folkloru, jego
upowszechnianie i przekazywanie kolejnym pokoleniom.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Zdjęcia, teksty legend lub bajek, nagrania muzyczne, kolorowanki.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
FOLKLOR– (z ang. wiedza ludu) to materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, które obejmuje architekturę (1), sztukę (2), stroje (3), jak również dawne zwyczaje (4), tradycje (5), legendy (6), w tym literaturę ustną
(7), muzykę (8), taniec (9), a także kuchnię narodową (10). Jak widać pojęcie to odnosi się do dóbr materialnych
(namacalnych) i niematerialnych – takich, których nie możemy dotknąć, ale możemy je np. usłyszeć, przeczytać
czy zobaczyć.
ARCHITEKTURA– budownictwo drewniane oraz kamienice czynszowe. Pierwsze z wróżnionych to budownictwo
drewniane, które na terenie Warszawy niezwykle rzadko
jest obecnie spotykane, w niektórych dzielnicach w ogóle,
w innych od kilku do kilkunastu sztuk. Najbardziej znanym
przykładem jest świdermajer pochodzący z przełomu
XIX i XX w., charakteryzujący się drewnianą konstrukcją,
dwuspadowym dachem, werandami, balkonami i zdobionymi okiennicami. Z kilkuset tego typu obiektów
na terenie Mazowsza pozostało kilkanaście, głównie
w podwarszawskich rejonach Otwocka czy Józefowa.

Fot. P. Stryczyński

Fot. P. Stryczyński

Kamienica czynszowa – to budynek o przeważającej
funkcji mieszkalnej, najczęściej kilkupiętrowy, czasami
kilkuczęściowy (skrzydła, segmenty), otoczony jednym
bądź kilkoma podwórzami, którego podstawową cechą
był wynajem mieszkań lokatorom o różnym, bardzo
często silnie kontrastującym statusie społecznym. To
właśnie w Warszawie na przełomie XIX i XX w. powstała
największa liczba tego typu obiektów. Zniszczenia
wojenne, brak odpowiedniej ochrony oraz remontów
spowodowały utratę większości tego typu obiektów
z krajobrazu Warszawy.
SZTUKA LUDOWA – dawniej zaspokajała podstawowe potrzeby ludności wiejskiej, obejmowała przede wszystkim rękodzieło, tj. tkaniny, wyroby kaletnicze, kowalskie, wyploty z wikliny
czy słomy, wyroby garncarskie i ceramiczne, meble. Obecnie,
wskutek odchodzenia polskiej wsi od tradycji i przejęcia wzorców
miejskich, sztuka ludowa zanika.
Postępująca konsumpcja oraz niechęć wśród młodych ludzi do
kontynuowania zawodów rzemieślniczych doprowadza do stopniowego zaniku rękodzieła. Ratunkiem może okazać się zastosowanie należytej ochrony i wsparcie ze strony decydentów dla tej
grupy zawodowej.
STROJE LUDOWE – odświętne ubiory noszone przez ludność wiejską, stworzone niemal przez wszystkie
grupy zamieszkujące Polskę. Ich rozkwit przypada na przełom XIX i XX w. Wygląd stroju uzależniony był
przede wszystkim od regionu Polski i warunków klimatycznych, zaś jego zdobienie od zamożności właściciela.
Na Mazowszu najbardziej znane stroje to: kurpiowski, łowicki oraz wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza.
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ZWYCZAJ – powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w danej okoliczności. Zasadniczą
cechą zwyczajów jest to, że nie są obwarowane sankcjami społecznymi. Dzieje się tak ze względu na ich
mniejszą doniosłość społeczną i słabszą normatywność w porównaniu z obyczajami, są formą zachowania
powszechnie obowiązującą w danej społeczności, regulującą bardzo szeroki zakres spraw społecznych.
W Warszawie chodziło się np. na specjalne nabożeństwa, z którymi związany był zwyczaj obrzucania kapłanów owsem na pamiątkę ukamienowania świętego (miało to przynosić szczęście duchownemu). Innym
warszawskim zwyczajem było wieszanie nad wigilijnym stołem na włosie panieńskim ozdoby w kształcie
białej gwiazdy zrobionej z opłatka. Przykładem obyczaju jest np. zdejmowanie nakrycia głowy przez katolików w chwili wejścia do świątyni.
TRADYCJA – ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań, właściwych jakiejś grupie społecznej i doniosłych dla jej przeszłości i przyszłości, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Najbardziej charakterystycznym rodzajem tradycji są Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, Dzień Wszystkich Świętych, ale
też Andrzejki, Dzień Babci czy Dzień Dziadka. Tradycją są również uroczystości rodzinne, takie jak chrzciny,
komunie, imprezy urodzinowe, śluby czy wesela.
LEGENDY – wywodzą się z tradycji ustnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Punktem wyjścia legendy był jakiś fakt historyczny, który stawał się pretekstem dla dalszej narracji. Drugim elementem było
rozwinięcie opowieści w oparciu o poglądy opowiadającego, stereotypy i wyobraźnię. W tradycji polskiej
utrwaliły się przede wszystkim legendy związane z Gnieznem, Kruszwicą, Krakowem. Warszawa również
może się poszczycić wieloma ciekawymi legendami, m.in. o Warsie i Sawie, Warszawskiej Syrence, Bazyliszku,
Złotej Kaczce, Kamiennym Niedźwiedziu ze Starego Miasta czy Szabli Króla Zygmunta.
LITERATURA USTNA – to jeden z najbardziej znanych elementów folkloru, szczególnie wśród uczennic
oraz uczniów. Literatura polska posiada ogromny dorobek i wybitnych pisarzy, m.in. Jana Kochanowskiego,
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Jana Brzechwę, Elizę Orzeszkową, Marię Konopnicką i wielu innych. Pierwszy motyw warszawski,
jaki ukazał się w literaturze, pojawił się we fraszce jednego z najwybitniejszych twórców – Jana Kochanowskiego. Dotyczył on opisu mostu nad Wisłą zbudowanego z inicjatywy króla Zygmunta Augusta. Odmianą
literatury ustnej jest gwara, czyli specyficzna odmiana języka (np. warszawska była propagowana przez
Stefana Wiecheckiego, Leopolda Tyrmanda czy Stanisława Grzesiuka).
MUZYKA I TANIEC – dawniej towarzyszyły życiu codziennemu. Śpiewano czy tańczono przy wyjątkowych
okazjach, takich jak wesela i towarzyszące im obrzędy, jak również na innych zabawach czy w czasie świąt.
Muzyka i taniec towarzyszyły ludziom również na co dzień – na polu, na łące, przy wypasie zwierząt, przy
robótkach ręcznych i innych pracach domowych. Ważną rolę tańca w życiu człowieka dostrzegli artyści właściwie każdej epoki.
Taniec w dziełach literackich czy w sztuce niósł za sobą różne treści i pełnił różne funkcje. W Polsce mamy
pięć tańców narodowych wywodzących się z tańca ludowego. Są to: krakowiak, polonez, mazur, oberek
i kujawiak. Niezwykle cennym dziedzictwem Warszawy są przedwojenne ballady: Księżyc frajer, Jadziem na
Bielany, Bal na Gnojnej i inne piosenki miejskiego folkloru spopularyzowane już po wojnie przez Stanisława
Grzesiuka czy Jaremę Stępowskiego. W nadawanej od 1952 r. audycji radiowej Na warszawskiej fali obydwaj bardowie Warszawy sławili życie głównie peryferyjnych terenów Warszawy: Woli, Czerniakowa
i Pragi. Audycja zastąpiła Dziennik warszawski – była dźwiękową kroniką miasta, radiowym zapisem
głosów i myśli wybitnych Polaków, kroniką wydarzeń ważnych dla miasta i dla kultury.
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KUCHNIA POLSKA – ukształtowana na podstawie silnie
zmieniających się wpływów historycznych. Najpopularniejsze
polskie potrawy to m.in.: pierogi, kluski, gołąbki, bigos, kotlet schabowy; zupy: flaki, żurek, kapuśniak, barszcz, krupnik,
rosół; a z wypieków: faworki, babka, makowiec, sernik czy
pączki. Najbardziej popularnym napojem jest herbata, która
rozpowszechniła się w XIX wieku. Kuchnia warszawska ulegała
wpływom rozmaitych kultur i narodów. Nieco odmienne dania
jadła burżuazja i arystokracja, a inne tzw. proletariat.
Pierwsza grupa upodobała sobie szczególnie ryby, dziczyznę,
pieczone kaczki czy gęsi. Jednak najbardziej charakterystyczne
były dania drugiej grupy, do których zaliczyć trzeba: flaki po
warszawsku z pulpetami, pyzy (szczególnie z Bazaru Różyckiego), do tego śledź i cała gama podrobów w galarecie.
Z ciast najbardziej warszawskie to wuzetka, pączki i produkty
z fabryki Wedla. Specyficznym przysmakiem jest wytwarzana
do dzisiaj pańska skórka, sprzedawana najczęściej przy cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych.

LITERATURA:
1. Sitniewska R., Wilczyńska E., Wróblewska V., Folklor: tradycja i współczesność, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
2. Klekot E., Folklor: tradycja i współczesność, [w:] „Rocznik Antropologii Historii” 6 (9), Polskie Towarzystwo
Historyczne, 2016.

PRZYDATNE LINKI:
https://www.polskatradycja.pl
https://www.polskatradycja.pl
https://strojeludowe.ipr.pl
http://kuchnia-polska.net
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Symbole Warszawy

RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 1-3

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej zajęcia,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie rozumieją znaczenie słowa symbol, potrafią wskazać jego przykłady
w postaci osób, przedmiotów, zwierząt czy znaków,
• potrafią wskazać symbole Warszawy i umieją rozpoznać symbole oficjalne, historyczne
i współczesne,
• rozumieją znaczenie symboli Warszawy w kulturze i historii miasta.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• zdjęcia, przedmioty (np. korek), kolorowanki.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (15 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel przedstawiają uczennicom i uczniom plansze (bądź zdjęcia) z symbolami (np.
supermana, serca, kilograma, króla) i naprowadzają ich, że czasami jeden znak (symbol) może mieć jedno,
a nawet kilka uniwersalnych znaczeń. Następnie pytają ich, jak rozumieją to słowo lub symbol i z jakim
symbolem się już wcześniej zetknęli. Po wspólnej rozmowie przedstawiają uczennicom i uczniom trzy
grupy symboli wg definicji Słownika języka polskiego. Przy każdej z definicji proszą o podanie przykładów.
Zwracają uwagę, że symbolem mogą być np. rzeczy, znaki, liczby, ale również osoby. Osoba prowadząca może
na koniec tej części zajęć ustalić wspólnie z uczennicami i uczniami jakiś swój wyjątkowy symbol albo
zwrócić uwagę, czy szkoła ma swój własny symbol.
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (17 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel proszą uczennice i uczniów o podanie symbolu, który w ich odczuciu jest
związany z Warszawą. W pierwszej kolejności najlepiej naprowadzić ich na symbol syrenki, gdyż jest
to oficjalny symbol Warszawy. Następnie warto wskazać barwy, posiłkując się zapytaniem np. w jakim kolorze są
warszawskie tramwaje lub autobusy, albo pojawiające się czasami w dniu świąt państwowych flagi.
W dalszej kolejności osoba prowadząca pyta uczennice i uczniów, czy potrafią wymienić jakiś budynek lub
pomnik kojarzony jako symbol warszawski. Można naprowadzać ich, że jest to zazwyczaj obiekt bardzo
stary, mający duże znaczenie dla Warszawy, warszawianek i warszawiaków, często odwiedzany przez turystów, znajdujący się pod szczególną opieką i ochroną. Nauczycielka lub nauczyciel pokazują uczennicom i uczniom te symbole Warszawy, których sami nie wymienili (patrz: Baza wiedzy osoby prowadzącej
zajęcia).
Następnie wyjaśniają, że te symbole należą do grupy symboli historycznych i proszą się zastanowić, czy
jakieś nowe obiekty, ze względu na swoją specyfikę czy wyjątkowość, mogą być współczesnymi symbolami Warszawy. Po krótkim zastanowieniu się, osoba prowadząca prosi uczennice i uczniów o odpowiedzi.
Ewentualnie koryguje, bądź naprowadza ich na współczesne symbole Warszawy, gdzie specyficzną grupę
stanowią obiekty sportowe, które również stają się symbolami (Stadion Narodowy, stadion Legii).
3. REKAPITULACJA (5 minut):
Osoba prowadząca zajęcia wyjaśnia uczennicom i uczniom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają
symbole. Tłumaczy, że część z nich została przekazana z pokolenia na pokolenie i stanowi nasze dziedzictwo kulturowe. Podkreśla, że symbole mogą być oficjalne, historyczne, współczesne, a nawet umowne
na daną okoliczność czy chwilę. Zwraca uwagę, że oficjalne symbole Warszawy są chronione prawem
i zabronione jest ich przekształcanie czy niszczenie.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel przekazują uczennicom i uczniom pracę domową. W zależności od wieku
mogą to być rysunki, napisanie opowiadania nt. symbolu Warszawy, które wcześniej poznali, bądź
odwiedzili. Młodszym uczennicom i uczniom można zadać poszukiwanie syrenki w drodze do lub ze szkoły
(znajdują się np. na przystankach, tramwajach, autobusach, latarniach, słupkach antyparkingowych).
Starsze uczennice i starszych uczniów można podzielić na grupy i poprosić o narysowanie symbolu, który
jest charakterystyczny dla poszczególnych dzielnic Warszawy (np. Praga-Północ – wybieg dla misiów, Centrum – PKiN, Wola – gazownia, Praga-Południe – Stadion Narodowy, Ursus – niedźwiedź).
Na kolejnej lekcji nauczycielka lub nauczyciel mogą omówić wykonane prace. Warto zwrócić uwagę na przykłady symboli nieprzedstawionych w niniejszym scenariuszu, a podawane przez dzieci, i wykorzystać je
jako pracę domową (narysować/opisać).
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
Symbol (definicja wg Słownika języka polskiego):
1. pojęcie, przedmiot, znak, mające jedno znaczenie dosłowne oraz większą liczbę znaczeń ukrytych;
2. osoba lub zwierzę będące uosobieniem czegoś;
3. umowny znak do oznaczania czegoś, np. jednostek miar, pierwiastków chemicznych.
Ad 1. Przykłady:
a) pojęcie, np. korek – zakrętka (zatyczka) do butelki, który funkcjonuje również jako pojęcie zatoru samochodowego;
b) przedmiot, np. serce – organ wewnętrzny, które również jest symbolem miłości; podkowa – przybijana
do końskiego kopyta, która symbolizuje również szczęście;
c) znak, np. kiwnięcie głową (góra-dół oznacza: tak; lewo-prawo, oznacza: nie).
Ad 2. Przykłady:
a) osoba, np. król – symbol władzy, siły, doskonałości;
b) zwierzę, np. lew – symbol odwagi, władzy; sowa – symbol mądrości; mrówka – pracowitości.
Ad 3. Przykłady:
Umowny znak, np. plus (+) jako symbol dodawania; kilogram jako (kg) – symbol masy; kciuk w górze – OK,
również symbol oznaczający akceptację czegoś bądź określenie, że coś jest dobre lub jest w porządku.
OFICJALNE SYMBOLE WARSZAWY:
Herb – na wzór herbu m.st. Warszawy składają się: syrena jako godło herbowe, tarcza
herbowa i korona. Na czerwonej tarczy herbowej przedstawiona jest postać kobiety
z rybim ogonem, z wzniesioną szablą w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. Barwy
ciała są naturalne, włosy, szabla i tarcza złote. Nad tarczą herbową znajduje się złota
korona królewska, która symbolizuje również zwycięstwo.
Grafika herbowa jest integralnym dziełem autorskim, więc jej treść i forma są nienaruszalne. Niedopuszczalna jest jakakolwiek modyfikacja zarówno całości, jak i poszczególnych elementów herbu, w tym: przysłanianie herbu, jakiekolwiek wykorzystywanie
sylwety Syreny z herbu, zmiana barw i kształtu Syreny. Jest ona związana z Warszawą
od czasów, kiedy jeszcze nie nosiło miana miasta stołecznego. Jej wygląd na przestrzeni
wieków uległ wielu przemianom – od podobnego do ptaka i ryby
stwora do zmysłowej półkobiety-półryby. Pierwsze wyobrażenie
Syrenki jako herbu Warszawy pochodzi z woskowej pieczęci z ok.
1400-1402. Przedstawia ona do połowy postać ludzką, która od
pasa w dół przechodzi w pokryty piórami ptasi kadłub ze skrzydłami, ogonem i dwoma szponiastymi łapami.
Ewolucję syreniego herbu na przełomie wieków można oglądać
na drzwiach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
na Starym Mieście. Barwy na
fladze: kolory żółty (na górze)
i czerwony (na dole), ułożone
w dwa pasy poziome, równej
szerokości.

Drzwi bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na
Starym Mieście. Fot. P. Stryczyński
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HISTORYCZNE SYMBOLE WARSZAWY:
Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny
zamek królewski, pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla
i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W XIX wieku, po upadku
powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja
niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 19201922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926-1939
rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony
i ograbiony przez Niemców w 1939 roku, niemal doszczętnie zniszczony w 1944.
https://www.zamek-krolewski.pl/

Fot. P. Stryczyński

Kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie – pomnik znajdujący się na placu
Zamkowym w Warszawie, wzniesiony w latach 1643-1644 z fundacji Władysława
IV Wazy według projektu Augustyna Locciego i Constantino Tencalli.
Łazienki Królewskie – zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII
wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazwa pochodzi od barokowego
pawilonu łaźni, wzniesionego w latach 80. XVII wieku przez Stanisława Herakliusza
Lubomirskiego i przebudowanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego
na pałac na Wyspie. Oprócz budynków, pawilonów oraz wolnostojących rzeźb
znajdują się tam cztery ogrody: Królewski, Romantyczny, Modernistyczny oraz
Chiński.

Fot. P. Stryczyński

Pałac Prezydencki – zabytkowy pałac w Śródmieściu Warszawy przy ul. Krakowskie
Przedmieście 46/48. W latach 1918-1939 oficjalna siedziba Rady Ministrów
i Prezesa Rady Ministrów. Od 1994 oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

Pałac w Wilanowie – barokowy pałac królewski w Warszawie, wzniesiony
w latach 1681-1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery według
projektu Augustyna Wincentego Locciego.
Pomnik Syrenki na Starym Mieście – usytuowany pośrodku Rynku Starego
Miasta, wykonany został w 1855 r. przez Konstantego Hegla, a odlany
w zakładach Karola Juliusza Mintera. Rzeźba przetrwała II wojnę światową
z licznymi uszkodzeniami. W latach 50. została naprawiona. Po kolejnych
zmianach jej lokalizacji, w 1999 r. wróciła na swoje pierwotne miejsce
na Rynek Starego Miasta.

Fot. P. Stryczyński

WSPÓŁCZESNE SYMBOLE WARSZAWY:
Pałac Kultury i Nauki – pomysł Józefa Stalina jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Został
wybudowany w latach 1952-1955 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa. Jego wysokość
całkowita to 237 metrów. Przy budowie pracowało ok. 3500-5000 robotników rosyjskich i 4000 robotników
polskich. Fasada została wykonana ze spieków ceramicznych w kolorze piaskowca, który z czasem bardzo
ściemniał.
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Metro warszawskie – to jedyny taki środek transportu w Polsce i choć kojarzony jest ze współczesnością,
historia jego powstania sięga początku XX w., kiedy to pojawiły się pierwsze koncepcje podziemnej kolejki.
Kolejne plany z częściową realizacją miały miejsce w latach 20., 30., 40., 50. i 70. Dnia 15 lutego 1983 r. powołano Generalną Dyrekcję Budowy Metra i w tym samym roku rozpoczęto budowę. Pierwszą Linią oficjalnie
oddano do użytku dnia 7 kwietnia 1995 r. Obecnie trwa rozbudowa II linii.

Fot. P. Stryczyński

Centrum Nauki Kopernik – warszawskie centrum
nauki, którego celem jest promowanie i popularyzacja
komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać
prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie
doświadczeń na interaktywnych wystawach. W listopadzie
2010 r. plenerowe widowisko Wielki Wybuch w reżyserii
Saskii Boddeke i Petera Greenawaya zainaugurowało
działalność Centrum w nowej siedzibie. Przez pierwszy
weekend 13 tys. gości skorzystało z bezpłatnego wstępu
na wystawy. Do lipca 2017 r. CNK odwiedziło siedem
milionów osób.

Stadion Narodowy – to najnowocześniejsza arena
wielofunkcyjna i jeden z najnowocześniejszych tego
typu obiektów w Europie. Został wybudowany na
turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012. Budowa stadionu zakończyła się
w listopadzie 2011 roku. PGE Narodowy powstał
w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia. W 2013
roku stał się najpopularniejszym miejscem w Polsce,
przyciągając 1,3 miliona gości w ciągu 12 miesięcy.
Arena jest największym stadionem w Polsce.
Fot. P. Stryczyński

LITERATURA:
1. Drozdowski M.M., Sołtan A., Zahorski A., Historia Warszawy, Warszawa 2017.
2. Grzesiuk-Olszewska I., Warszawska rzeźba pomnikowa, Warszawa 2003, s. 31-37.
3. Mróz J., Konserwacja warszawskich pomników brązowych w latach 1972-1994, [w:] „Ochrona i konserwacja zabytków”, nr 3/1996, s. 84-86.
4. Szymanowska B., Kolumna Zygmunta, Warszawa 1972.

PRZYDATNE LINKI:
Oficjalne symbole Warszawy - http://symbole.um.warszawa.pl
Geneza herbu Syrenki - https://www.warszawa.ap.gov.pl
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Z czego składa się mój dom?

RODZAJ LEKCJI:
lekcja w plenerze

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 1-3

METODA PRACY:

• miniwykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie poznają funkcje domu, jego elementy składowe oraz materiał,
z jakiego jest wybudowany,
• rozpoznają charakterystyczne detale: otwory zastosowane w domu, elementy plastyczne
ścian i zwieńczenia budynków,
• rozumieją historię rozwoju budowy domów oraz potrzebę objęcia ich ochroną.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Zdjęcia domów o różnej konstrukcji i przeznaczeniu oraz charakterystycznych elementów domów.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut):
Wprowadzenie można przeprowadzić w czasie wcześniejszej lekcji w szkole, tak aby zacząć od razu od
wycieczki. Warto również wcześniej wybrać takie miejsce, w którym znajdzie się kilka obiektów, najlepiej
zróżnicowanych pod kątem czasu powstania, liczby pięter czy rodzaju balkonów.
Na początku warto zapytać uczennice i uczniów, jak wyobrażają sobie pierwsze domy i gdzie człowiek od zarania
dziejów szukał dla siebie kryjówki. Następnie można wyjaśnić historię powstania domu, jego znaczenie dla
ludzkości w przeszłości i obecnie. W dalszej części nauczycielka lub nauczyciel zadają pytania o podstawowe
elementy składowe domu. Tych, których nie uda się przedstawić, omawiają wspólnie z uczennicami i uczniami.
Zwracają uwagę, że zarówno kiedyś, jak i dzisiaj, dom może być budowany z różnych materiałów. Dopytują
jakie materiały budowlane były najczęściej stosowane kiedyś, a jakie są teraz. Tych, których nie uda się
przedstawić, omawiają wspólnie z uczniami. Przypominają, że jeszcze 30-40 lat temu w krajobrazie Warszawy
widocznych było wiele drewnianych obiektów liczonych w setkach, z których dzisiaj pozostało zaledwie
kilkadziesiąt ulokowanych najczęściej na obrzeżach Warszawy.
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (22 minuty):
Osoba prowadząca zajęcia, zwraca uwagę, że oprócz podstawowych elementów składowych, jak ściany,
podłogi, dach, w każdym budynku można wyróżnić pewne charakterystyczne elementy czy detale,
głównie na ścianie frontowej kamienicy.
Następnie wspólnie z uczennicami i uczniami stara się znaleźć, nazwać i omówić poszczególne elementy,
wskazując na ich cechy szczególne, potrzebę w funkcjonowaniu budynku i funkcję dekoracyjną. Wskazuje
i zwraca uwagę na elementy związane z detalem i bogatym wykończeniem. Prosi uczennice i uczniów,
by porównali budynki, które są w stanie objąć wzrokiem (najlepiej z różnych okresów czasu) i zobaczyli.
Zaznacza, że pomimo upływu kilku tysięcy lat, elementy są uniwersalne dla każdego typu budowli
i prawdopodobnie zostaną wykorzystane jeszcze przez długi czas w przyszłości.
3. REKAPITULACJA (5 minut):
Osoba prowadząca przypomina uczennicom i uczniom, że dom towarzyszył człowiekowi od początku jego
funkcjonowania na ziemi. Przez kilka tysięcy lat przeszedł wiele zmian zarówno związanych z techniką
budowania, jak i rodzajem czy typem konstrukcji. Z drugiej strony nadal posiada pewne elementy składowe
i charakterystyczne dla budynków mieszkalnych wznoszonych tysiąc lat temu. Zwraca uwagę, że obiekty
bardzo stare powinny zostać otoczone szczególną opieką, tak aby kolejne pokolenia mogły je podziwiać
na żywo, a nie tylko czerpać o nich wiedzę z książek. Zaznacza, że o wyjątkowości obiektu decyduje często
właśnie detal, który zachował się na elewacji frontowej. Czasami będzie to stare okno czy drzwi, innym
razem brama lub bogato zdobiona balustrada balkonu.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel przekazują uczennicom i uczniom pracę domową. Należy namalować
swój dom i opisać pod rysunkiem jego elementy składowe, charakterystyczne dla domu mieszkalnego
(ściana, dach, okno, drzwi, komin).
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Nasz miejscowy rzemieślnik

RODZAJ LEKCJI:

wizyta w warsztacie rzemieślniczym oraz lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 1-3

METODA PRACY:

miniwykład osoby prowadzącej; pokaz rzemieślniczy; praca indywidualna

CZAS TRWANIA:

10 minut na wprowadzenie do tematu w czasie lekcji poprzedzającej; do 45 minut pokazu rzemieślniczego (lekcja właściwa) oraz 45 minut lekcji z częścią plastyczną. W czasie wizyty w warsztacie
uczennice i uczniowie wysłuchują opowieści rzemieślniczki bądź rzemieślnika i obserwują czynności,
jakie wykonują w czasie pracy. Na kolejnych zajęciach przygotowują afisz promujący zakład
rzemieślniczy lub zawód związany z rzemiosłem.

CELE LEKCJI:

Zwrócenie uwagi uczniów na rzemiosło, rzemieślniczki i rzemieślników oraz ich posiadane i rozwijane
umiejętności, a także wytwarzanie i produkcję przedmiotów, których używamy i które nas otaczają.
Włączenie do uczniowskiego słownika pojęć: rzemiosło, rzemieślniczka czy rzemieślnik.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• Przedmiot rzemieślniczy, np. parasolka, kapelusz, skórzany pasek, rama do obrazu lub naprawiony but.
• Kartki formatu A3 oraz akcesoria malarskie (np. kredki, flamastry), które posłużą do stworzenia afiszu
reklamującego odwiedzony zakład rzemieślniczy – osoba prowadząca rozdaje uczniom kartki w czasie
drugich zajęć w klasie.

UWAGA:

Przeprowadzenie zajęć wymaga wcześniejszego ustalenia ich przebiegu z wybranym rzemieślnikiem
(w jego wyborze, poza tradycyjną wyszukiwarką internetową, pomocne będą opracowania, do których
linki zamieszczono w części Baza wiedzy dla osoby prowadzącej zajęcia). Przy podejmowaniu decyzji należy
wziąć pod uwagę kilka okoliczności:
• chęć rzemieślniczki lub rzemieślnika do przeprowadzenia pokazu i ich umiejętności dydaktyczne i komunikacyjne (np. cierpliwość w odpowiadaniu na pytania dzieci, umiejętność opowiadnia bez zadanych
pytań, odpowiednia ilość wolnego czasu, np. poza sezonem),
• wielkość lokalu rzemieślniczego – nie każdy obiekt pomieści grupę 20-30 osób,
• przepisy sanitarne lub BHP wykluczające obecność na terenie zakładu rzemieślniczego osób nieuprawnionych (np. w zakładzie cukierniczym lub w piekarni).
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (13 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają, czym jest folklor. Podają przykłady charakterystycznego folkloru
na wsi i w mieście. Wyjaśniają, że większość z tych rzeczy została nam przekazana przez wcześniejsze
pokolenia – naszych rodziców, babcie oraz dziadków. To dzięki tej wiedzy potrafimy dzisiaj budować domy,
malować obrazy, znamy hymn Polski, ale również chodzimy do kościoła, ubieramy choinkę, święcimy jajka,
znamy Legendę o Syrence Warszawskiej, umiemy zrobić zupę czy pierogi.
Zbiór wszystkich tych umiejętności i wiedzy określa naszą tożsamość i wyjątkowość wśród ludzi na
całym świecie – nazywamy to folklorem. W dalszej części osoba prowadząca wyjaśnia, czym są dobra
materialne i niematerialne. Z pierwszej grupy może wskazać na przedmioty znajdujące się zarówno
w klasie, jak i za oknem. Z drugiej grupy może podać przykłady, np. bajki, piosenki, wiersze, gry i zabawy
(berek, chowanego). Następnie pyta uczennice i uczniów, czy sami potrafią wymienić dobra materialne
i niematerialne.
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (20 minut):
Tę część można omówić poprzez odwołanie się do zmysłów dzieci, np.: (a) wzroku, (b) słuchu, (c) węchu.
Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają pojęcie folkloru warszawskiego. Jako przykład podają trzy jego
rodzaje:
a) architekturę – osoba prowadząca pokazuje zdjęcia charakterystycznych obiektów (świdermajery, kamienice
czynszowe, ale także wieżę Eiffla, piramidy, wielkie drapacze chmur); dzieci określają, czy jest to przykład
architektury warszawskiej czy jakiejś innej;
b) gwarę warszawską – osoba prowadząca podaje jej przykłady i pyta uczennice i uczniów, czy znają znaczenie
danych słów (np. bajerować – oszukiwać; buchnąć – zabrać coś; ciuchy – ubrania; deszczochron – parasol; draka –
awantura; dycha – 10 zł; facet – mężczyzna; ferajna – grupa; kit – kłamstwo; klawo – dobrze; nawijka – wypowiedź;
skitrać – schować);
c) tradycyjne polskie dania – nauczycielka lub nauczyciel mogą poprosić którąś z uczennic lub któregoś z uczniów
o zamknięcie oczu i powąchanie np. czekolady bądź jakichś małych porcji dań przyniesionych w pojemniku lub
słoiczku. Może wspólnie ze wszystkimi wymienić te potrawy, które najczęściej pojawiają się u nich w domu
i określić, czy są to typowe polskie/warszawskie dania czy inne.
3. REKAPITULACJA (10 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają dzieciom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa folklor.
Przypominają, że wiedza na ten temat została nam przekazana w głównej części przez naszych dziadków,
rodziców, ale również uczymy się o niej w szkole czy praktykujemy ją w trakcie świąt i uroczystości. Osoba
prowadząca podkreśla, że folklor to nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość, a nawet przyszłość. Część
obrzędów, tradycji czy zwyczajów ewoluuje, pojawiają się też nowe święta, zwyczaje i proces ten zapewne
się utrzyma (np. popularny szczególnie wśród dzieci Halloween).
Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają, że folklor jest bardzo istotny w procesie poczucia własnej tożsamości,
wyjątkowości i różnorodności kulturowej zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie. Uwypuklają
potrzebę jego kultywowania i ochrony, a także wskazują, że to na nas spoczywa odpowiedzialność za jego
zachowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom, dzięki czemu z jednej strony folklor jest wciąż żywy,
a z drugiej zmienia się i dostosowuje do współczesnych czasów.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel przekazują uczennicom i uczniom pracę domową. W zależności od wieku,
mogą to być prace plastyczne wykonane dowolną techniką, przedstawiające poszczególne rodzaje folkloru
albo przeczytanie bajki, legendy, nauka piosenki, hymnu bądź rozmowa z rodzicami lub opiekunami nt.
zwyczajów i tradycji charakterystycznych dla danej rodziny.

15

Kuśnierz na Pradze-Północ.
Fot. P. Stryczyński

Zegarmistrzostwo – naprawa zegarów i zegarków. Dziś tradycyjny zegarmistrz naprawia zegary mechaniczne
i antyczne, w odróżnieniu od punktów serwisujących zegarki kwarcowe, gdzie wymieniane są baterie.
Cukiernictwo – wyrób ciast i ciastek. Dziś łączone z piekarnictwem, ale tradycyjne cukiernictwo nigdy
wypiekiem pieczywa się nie zajmowało.
Krawiectwo – szycie miarowe lekkie – np. sukienki, żakiety oraz szycie ciężkie – płaszcze, garnitury, ale także
poprawki i naprawienie odzieży np. z dzianiny lub tkaniny.

PRZYDATNE STRONY:
Tu znajdziemy adresy i dane kontaktowe warszawskich rzemieślników:
http://rzemieslnicy.miastojestnasze.org
(strona przygotowana przez Stowarzyszenie Miasto jest Nasze),
http://www.rzemieslnicywawa.pl
(strona cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników Miasta Stołecznego Warszawy),
http://www.cechjanakilinskiego.waw.pl
(strona cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego w Warszawie).
Tu znajdziemy zbiór krótkich filmów o warszawskich rzemieślnikach:
https://vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu
(strona projektu Wykonane na Prawym Brzegu realizowanego przez Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział
Muzeum Warszawy).
Inne strony, które pozwolą poszerzyć wiedzę na temat warszawskiego rzemiosła:
http://www.warir.org.pl/
(strona Warszawskiej Izby Rzemieślniczej),
http://www.crr.org.pl/
(strona cechu Rzemiosł Różnych m.st. Warszawy).
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
HASŁA KLUCZOWE:
RZEMIOSŁO – ekonomiczna pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną
we własnym imieniu (często osobiście lub przy pomocy członków rodziny) w małych warsztatach,
zatrudniających od 1 do zazwyczaj 25 (czasem 50) pracownic i pracowników, w zależności od kraju
i rodzaju działalności; najstarsza i przez kilka tysiącleci jedyna forma wytwórczości przemysłowej, aż
do powstania w czasach nowożytnych manufaktur, a następnie przemysłu fabrycznego. (Definicja wg
Encyklopedii PWN).

Warsztat szewski w Śródmieściu. Fot. P. Stryczyński

Pracownia krawiecka na Pradze-Północ. Fot. P. Stryczyński

Manufaktura to m.in. drobna wytwórczość obejmująca wykonywanie i naprawianie przedmiotów
użytkowych ręcznie lub prostymi narzędziami. (Definicja wg Słownika języka polskiego).

RODZAJE RZEMIOSŁA (PRZYKŁAD)
Szewstwo – wyrób obuwia na miarę oraz naprawy.
Rymarstwo – wyrób i naprawa skórzanych elementów takich
jak paski, uprzęże, smycze, zwykle z grubej, juchtowej skóry.
Kaletnictwo – wyrób galanterii skórzanej i naprawa
skórzanych toreb, portfeli itp.
Introligatorstwo – oprawianie oraz zdobienie druków
(np. książek) oraz wytwarzanie notesów, zeszytów, ksiąg
pamiątkowych, teczek i opraw na dyplomy.
Brązownictwo – wykonywanie przedmiotów z brązu oraz
pokrywanie nim przedmiotów.
Kuśnierstwo – wyrób i naprawa odzieży skórzanej, np. futer,
kożuchów.
Tapicerstwo – obijanie materiałem mebli, wnętrz pojazdów
itp. (to dziedzina, w której trzeba być też zarówno krawcem,
kaletnikiem jak i stolarzem).
Warsztat ślusarski na na Pradze-Północ. Fot. P. Stryczyński
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. ZAJĘCIA POPRZEDZAJĄCE (10 minut):
W trakcie końcowych 10 minut lekcji osoba prowadząca przygotowuje uczennice i uczniów do wizyty
w pracowni rzemieślniczej. Pokazuje wybrany przedmiot wyprodukowany lub naprawiony przez rzemieślniczkę lub rzemieślnika. Prosi o opisanie widocznego przedmiotu i zadaje pytania:
• Skąd się biorą przedmioty, które znajdują się w domu uczniów albo które noszą na sobie?
• Jak trafiają do sklepu, kto je wyprodukował oraz jak nazywają się miejsca ich produkcji?
Osoba prowadząca zwraca uwagę uczennic i uczniów na istnienie w Warszawie (poza fabrykami) zakładów
rzemieślniczych, w których wykorzystywane są umiejętności oraz sprawność własnych rąk, gdzie rzeczy
są produkowane i serwisowane. Razem próbują wskazać, kogo można dołączyć do listy zawodów
rzemieślniczych (definicja rzemiosła oraz przykładowa lista zawodów rzemieślniczych znajdują się w części
Baza wiedzy dla osoby prowadzącej zajęcia).
Nauczycielka lub nauczyciele informują, że uczennice i uczniowie poznają jedną z okolicznych
rzemieślniczek lub rzemieślników w czasie specjalnego pokazu. Zapowiadają, że zadaniem uczestniczek
i uczestników będzie zapamiętanie przynajmniej trzech szczegółów pracy rzemieślniczej i wyglądu
pracowni, które posłużą do przygotowania plakatu reklamującego odwiedzony zakład lub zachęcającego
do zostania rzemieślniczką lub rzemieślnikiem.
2. WIZYTA W WARSZTACIE RZEMIEŚLNICZYM (do 45 minut):
Po przybyciu do pracowni następuje pokaz prowadzony przez rzemieślniczkę lub rzemieślnika. Dodatkowym
walorem zajęć może być przeznaczenie czasu na zadawanie przez dzieci choćby najprostszych pytań.
Nauczycielka lub nauczyciel notują przebieg pokazu, wątki opowieści, wrażenia, nazwy narzędzi czy
charakterystyczne elementy wyglądu zakładu. Będą one niezbędne do przeprowadzenia ostatniej
– plastycznej części zajęć.
3. AFISZ DLA RZEMIEŚLNIKA (do 45 minut):
a) Wprowadzenie (10 minut):
W trakcie kolejnych zajęć uczennice i uczniowie przypominają sobie wizytę w zakładzie rzemieślniczym.
Nauczycielka lub nauczyciel proszą ich o wymienienie przynajmniej trzech szczegółów pracy rzemieślniczej
i wyglądu pracowni. W miarę potrzeby wypowiedzi uzupełniają o własne spostrzeżenia (korzystają z notatek).
b) Afisz reklamowy (30 minut):
Następnie osoba prowadząca rozdaje dzieciom kartki formatu A3 oraz przybory malarskie. Główną częścią
zajęć jest stworzenie plakatu zachęcającego do skorzystania z oferty odwiedzonego zakładu rzemieślniczego
(lub plakatu zachęcającego do zostania rzemieślniczką lub rzemieślnikiem). W zależności od poziomu
umiejętności uczniowie wykonują prace graficzne lub graficzno-tekstowe.
c) Wystawa (5 minut):
Gotowe plakaty zostają wywieszone na forum klasy. Najlepsze z nich można podarować rzemieślniczce lub
rzemieślnikowi z zachętą do zawieszenia ich w pracowni.
W czasie pokazu i opowieści dzieci powinny zwrócić uwagę na:
• umiejętności, sprawność i wiedzę rzemieślniczki lub rzemieślnika,
• przedmiot działań rzemieślnika, przydatność ich usług w codziennym życiu, przykładaną staranność przy
wykonywanych czynnościach, ilość czasu, jaką trzeba poświęcić i ostateczny efekt pracy, wygląd warsztatu
oraz znajdujące się tam narzędzia,
• możliwość zostania rzemieślniczką lub rzemieślnikiem (o ile się tego bardzo chce i poświęci się dużo czasu
na naukę zawodu), drogę zawodową, dziecięce marzenia, inspiracje i nauki pobierane od doświadczonych
osób, historię danego rzemiosła.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
Dom to przystosowane przez człowieka
pod względem konstrukcyjnym i użytkowym
miejsce przeznaczone do celów mieszkalnych.
Występował we wszystkich cywilizacjach
i okresach historycznych, zaspokajając podstawowe potrzeby człowieka i spełniając
funkcje: bezpieczeństwa, ochrony przed
warunkami atmosferycznymi czy poczucia
intymności. Najstarszą formą domu były
jaskinie, szałasy czy ziemianki. W zależności
od potrzeb i okresów przybierały różne formy,
np. obronne – zamki, czy reprezentacyjne –
pałace i dwory. Ze względu na usytuowanie,
wielkość czy przeznaczenie, domy możemy
podzielić na miejskie i wiejskie, jednorodzinne
Kamienica ul. Mokotowska 2. Fot. P. Stryczyński
i wielorodzinne, a także hotele, schroniska lub
ośrodki edukacyjno-wychowawcze. Dom składa
się najczęściej z pionowych ścian, poziomego stropu i podłogi oraz nachylonego dachu. Najstarsze domy były
najczęściej bardzo proste w swojej konstrukcji i kształcie, a obecnie na skutek zmian funkcyjnych oraz postępu
technologicznego obiekty tego typu są często bardzo skomplikowane. Jednym z głównych elementów
składowych jest ściana wykonana od najstarszych czasów z gliny naturalnej albo wypalonej (cegła), kamienia
lub drewna. Czynnikiem wpływającym na wygląd ściany jest (obok materiału użytego do jej wzniesienia) sieć
spoin. Podzielić ją można ze względu na:
• wielkość użytych elementów – jako rzadką lub gęstą,
• kształt – na regularną i nieregularną,
• sposób obrobienia kamienia – cienką lub grubą.
Współcześnie domy budowane są w różnych konstrukcjach, najczęściej szkieletowej. Najnowszym
rozwiązaniem są gotowe elementy z prefabrykatów, które produkowane są podobnie jak klocki Lego
i łączone na miejscu. Od samego początku budynek w kształcie swojej bryły, spełniając techniczne jak
i praktyczne wymagania, rzadko kiedy był prosty w swojej formie. Nawet społeczeństwa żyjące na niskim
poziomie kulturowym, starały się nadać swojej budowli pewne cechy charakterystyczne wzbogacające
wygląd i uwypuklające harmonię proporcji, zgodnie z naturalnym dążeniem człowieka do piękna.
Wiedza na temat detalu architektonicznego jest potrzebna w działaniach wykonawczych, budowlanych
czy technologicznych. Detal obejmuje więc funkcje użytkowe, dekoracyjne i informacyjne. Zdefiniować
go można jako fragment budowli, np. otwór, obramowanie okna, gzyms czy nawet niewielki motyw
zdobniczy. Do najważniejszych elementów zaliczymy:
a) DRZWI – jeden z elementów zamykających otwór w ścianie budynku; służą do wchodzenia bądź przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. Co do zasady posiadają trzy elementy: skrzydło (element ruchomy),
ościeżnicę (nieruchome obramowanie otworu) i uchwyt/klamkę (służąca do otwierania i zamykania drzwi).
Obecnie wiele nowoczesnych rozwiązań nie posiada tych elementów (np. drzwi przesuwne).
Co do zasady drzwi dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo rozróżniamy np. zawiasowe,
wahadłowe, obrotowe, przesuwne harmonijkowe, składane. Drzwi pełnią wiele funkcji, m.in. jest to
zamknięcie pomieszczenia (szklane) lub mają charakter reprezentacyjny.
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Kamienica ul. Wileńska 9

Kamienica ul. Marcinkowskiego 9

Przejazd bramny z furtką ul. Rynek Nowego Miasta 6.8.10
Fotografie P. Stryczyński

b) OKNO – drugi po drzwiach rodzaj otworu w ścianie (bądź w dachu), istotny pod względem praktycznym
jako droga wprowadzenia światła i powietrza do wnętrza budynku. Pod względem estetycznym okna
wzbogacają formę architektoniczną elewacji budynku. Okno składa się z następujących elementów:
ościeżnica (rama zamontowana w ścianie), skrzydło (część ruchoma mocowana do ramy za pomocą
zawiasów) i wypełnienie (najczęściej taflą szkła). W zależności od sposobu otwierania mogą mieć
skrzydła: rozwierane, uchylne, obrotowe, przesuwne bądź mogą występować w konstrukcji mieszanej,
np. uchylno-otwieralne.Do szczególnych typów okien zaliczymy: okna połaciowe (w dachu), lukarny
(doświetlające poddasze), wole oka (małe, owalne bądź okrągłe okna umieszczone najczęściej w górnej
części kondygnacji), witryny (okna sklepowe), świetliki (do doświetlenia pomieszczenia).
c) BALKON – odgrywa w budownictwie
i architekturze dwie podstawowe role.
Praktyczną, gdyż poprzez wysunięcie
przed lico ściany umożliwia szerszy kontakt użytkownika z otoczeniem budynku
oraz estetyczną, gdyż wpływa na plastyczne i architektoniczne urozmaicenie
fasady. Balkony podkreślają mieszkalny
charakter budynku, były stosowane już
w starożytności. Balkon składa się z płyty
balkonowej, która może być oparta na
ozdobnych wspornikach, wokół której
umieszczona jest balustrada.

Okno w Pałacu pod Blachą

Portfenetr ul. Emilii Plater 13

d) DACH – górna część budynku, mająca za zadanie przykrycie go i zabezpieczenie od wpływów
atmosferycznych. Prawzorem dachu był namiot. Dach składa się z konstrukcji nośnej i pokrycia (z materiałów
naturalnych lub sztucznych). Kąt nachylenia dachu zależy od lokalnych uwarunkowań i od projektu
architektonicznego. Do najczęstszych rodzajów pokrycia dachowego zaliczymy: słomę, trzcinę, dachówkę,
blachę, papę, a także tzw. zielony dach – z warstwą roślinności na przepuszczalnym i lekko nasiąkliwym
podłożu mineralnym bądź organicznym.
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Kamienica ul. Nowy Świat 51

Dach, attyka i kominy kamienicy ul. Nowy Świat 40

Kamienica ul. Białostocka 4

Kamienica ul. Noakowskiego 12

Dachy budynków z XIX i XX wieku

Fotografie P. Stryczyński

e) KOMIN – to pionowa konstrukcja budowlana, służąca jako droga odprowadzania spalin lub zużytego
powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Komin ma formę pionowego przewodu wyprowadzonego
poza bryłę budynku. Ruch powietrza wymuszany jest dzięki różnicy w gęstości powietrza zimnego
i gorącego. Kominy znane były już w starożytności, jednak w Europie rozpowszechniły się dopiero w XII
wieku.

LITERATURA:
1. Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.
2. Szwankowski E., Warszawa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1952.
3. Szyszkowska E., Kubicka K., Słownik terminów artystycznych i architektonicznych, [w:] „Historia
sztuki”, t. 19, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2011.
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Co to jest zabytek?

RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie rozumieją znaczenie słowa zabytek, potrafią wskazać jego elementy
wynikające z definicji,
• potrafią wskazać różne odmiany zabytków. Wiedzą również, gdzie można się zetknąć
z zabytkiem,
• rozumieją znaczenie zabytku w kulturze i historii, obowiązek dbania o niego i zgłaszania
o przypadkach jego dewastacji.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Zdjęcia, ewentualnie przedmioty zabytkowe (np. stare monety, biżuteria), wykaz zabytków Warszawy.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut):
Osoba prowadząca wyjaśnia etymologię słowa zabytek oraz jego definicję ustawową i słownikową.
Następnie zapisuje definicję ustawową zabytku na tablicy, oddzielnym kolorem zaznacza wyrazy:
nieruchomość lub rzecz ruchoma / dzieło człowieka / poprzednia epoka / wartość / społeczność
Osoba prowadząca pyta uczennice i uczniów, jak rozumieją te pojęcia, pomaga im w interpretacji
i naprowadza na poprawne zrozumienie. Z racji, iż definicja ta składa się z pięciu kluczowych elementów,
można posiłkować się liczeniem za pomocą dłoni i pięciu palców, co ułatwi uczniom zapamiętanie. Po
wspólnej dyskusji nauczycielka lub nauczyciel proszą uczennice i uczniów o zanotowanie, że:
Zabytek to rzecz ruchoma bądź nieruchoma, stworzona przez człowieka w przeszłości, mająca wartość
dla społeczności.
Ta uproszczona forma definicji zabytku jest bardziej zrozumiała dla uczennic i uczniów i łatwiejsza do
zapamiętania. Na koniec tej części nauczyciel lub nauczycielka wyjaśniają, że zabytki mogą być materialne
(budynki, mosty, rzeczy ruchome) i niematerialne (nazwy, rzemiosło, zwyczaje).

2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (15 minut):

Osoba prowadząca prosi uczennice i uczniów o podanie przykładu zabytku, z którym się zetknęli. Koryguje
odpowiedzi, jeżeli nie mieszczą się one w definicji zabytku. Pyta, czy ktoś mieszka w obiekcie zabytkowym,
przechodzi obok zabytku, jak idzie do szkoły, widział bądź odwiedził zabytek. Nauczycielka lub nauczyciel
powinii dążyć do tego, aby pokazać jak najszerszą grupę zabytków, tj. ruchome i nieruchome, w tym
znane warszawskie obiekty, jak: Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, pomnik króla Zygmunta III Wazy,
ale również obiekty mniej doniosłe, które mijamy na co dzień: budowle sakralne, stare przedwojenne
kamienice, fabryki, cmentarz, zabytkowy samochód, tramwaj, park czy ogród. Szczególnym miejscem,
w którym możemy się zetknąć z zabytkiem, jest muzeum. Osoba prowadząca zadaje pytania: kto był
w muzeum, co zobaczył, co mu się najbardziej podobało, jakiego rodzaju zabytków było najwięcej, czy
można było rzeczy dotykać, czy ktoś ich pilnował, czy dużo osób zwiedzało muzeum. Ponadto, zwraca
uwagę, że w muzeum znajdują się zabytki ruchome będące w szczególności: dziełami sztuk plastycznych,
rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów, numizmatami
oraz pamiątkami historycznymi, odznakami, medalami i orderami, wytworami techniki, środkami
transportu, instrumentami muzycznymi czy wytworami sztuki ludowej i rękodzieła.

3. REKAPITULACJA (10 minut):

Osoba prowadząca wyjaśnia uczennicom i uczniom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają zabytki.
Są elementem dziedzictwa kulturowego będącego świadectwem tego, jak żyły poprzednie pokolenia.
Tłumaczy, iż prawidłowe zarządzanie zabytkami powinno zawierać w sobie procesy z zakresu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami. Najlepiej ukazuje to zasada, którą uczniowie przepisują do zeszytu:
ZROZUMIEĆ – DOCENIĆ – KORZYSTAĆ – PRZEKAZAĆ
Należy więc wiedzieć, co to jest zabytek i potrafić go dostrzec, docenić jego wartość dla społeczeństwa,
umiejętnie korzystać z zabytku (w tym odpowiednio go chronić i zabezpieczyć) oraz przekazać go w jak
najlepszym stanie kolejnym pokoleniom. Nauczycielka lub nauczyciel podkreślają, że niezwykle ważnym
elementem prawidłowego zarządzania zabytkami jest zapewnienie odpowiedniego udziału społeczeństwa
(każdego z nas), które na równi z władzami stają się współodpowiedzialne za zachowanie zabytków.
Należy ZAWSZE reagować – informować rodziców, opiekunki i opiekunów, nauczycielki i nauczycieli, jak
i inne osoby dorosłe w sytuacji, gdy ktoś niszczy zabytek.
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4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel przekazują uczennicom i uczniom pracę domową. W zależności od wieku, mogą
to być rysunki lub zdjęcia, które mają stworzyć lub zrobić. Mogą także napisać opowiadanie dotyczące
wybranego zabytku lub przedstawić innowacyjny pomysł na adaptację opuszczonego zabytku. Można również
poprosić dzieci, aby w ramach pracy domowej zwróciły uwagę w drodze do/ze szkoły, czy jakiś zabytek nie
wymaga podjęcia działań opiekuńczych bądź ochronnych.

PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. 1999 r., Nr 98, poz. 1150 ze zm.).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zm.).
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze
zm.).
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
1. ETYMOLOGIA SŁOWA ZABYTEK

Zamek Królewski. Fot. P. Stryczyński

Źródłosłowem słowa zabytek jest staropolskie
słowo zabyty, czyli zapomniany, w związku z tym
słowo zabytek kojarzone jest z czymś pochodzącym
z dawnych czasów, odnoszącym się do czegoś
dawnego (Boryś W., Słownik etymologiczny języka
polskiego, Kraków 2005, s. 724).

2. DEFINICJA SŁOWA ZABYTEK

Rzecz pochodząca z minionych epok, mająca
dużą wartość historyczną i naukową (Dubisz
S., (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 4, Warszawa 2003,
s. 749).

3. USTAWOWA DEFINICJA SŁOWA ZABYTEK

Nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły (Ad. 1), będące dziełem człowieka lub związane z jego
działalnością (Ad. 2) i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia (Ad. 3), których zachowanie
leży w interesie społecznym (Ad. 4) ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową
(Ad. 5). Definicję zabytku zawarto w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568 u.o.z.o.z.).
Ad 1. NIERUCHOMOŚĆ LUB RZECZ RUCHOMA, ICH CZĘŚCI LUB ZESPÓŁ:
a) zabytki nieruchome – to przede wszystkim nieruchomości (kamienica, pałac, zamek), ich części (klatka
schodowa, salon) lub zespoły (osiedle, kamienica frontowa z oficynami w podwórzu);
b) zabytki ruchome – rzeczy ruchome (obraz, samochód, instrument muzyczny), ich części (rama obrazu,
silnik samochodu, klawisze fortepianu) lub zespoły rzeczy ruchomych (kolekcje przedmiotów, zbiory ksiąg);
c) zabytki archeologiczne – specyficzny typ zabytku, w którym mieszczą się zarówno zabytki nieruchome
(stanowiska archeologiczne), jak też zabytki ruchome (artefakty, ruchome relikty archeologiczne).
Ad 2. (...) BĘDĄCE DZIEŁEM CZŁOWIEKA LUB ZWIĄZANE Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ – ustawodawca zwraca
uwagę, że zabytek musi należeć do świata kultury będącego dziełem człowieka lub związanego z jego
działalnością. Nie może być to więc wytwór przyrody, który wliczamy do świata natury.
Ad 3. (...) STANOWIĄCE ŚWIADECTWO MINIONEJ EPOKI BĄDŹ ZDARZENIA – jest to niedookreślony zwrot
językowy, który jest konkretyzowany najczęściej w procesie stosowania prawa, tj. w decyzji administracyjnej
o wpisie obiektu do rejestru zabytków. W doktrynie przyjęta jest zasada, iż terminem tym określa się
okres obejmujący pewne stadium procesu dziejowego, związane z panowaniem określonych stosunków
politycznych, gospodarczych, społecznych lub kulturalnych. Przyjmując takie stanowisko, mamy możliwość
uznania za zabytek obiekty powstałe do okresu socrealizmu włącznie.
Ad 4. (...) KTÓRYCH ZACHOWANIE LEŻY W INTERESIE SPOŁECZNYM – ten fragment definicji również zawiera
nieostre pojęcie wartości. Na zrozumienie, iż musi to być wartość szczególna (ponadprzeciętna, wyjątkowa)
wskazuje konieczność przedłożenia interesu społecznego nad prawnie równorzędny interes strony. W każdym
przypadku należy więc indywidualnie określić, o jaki konkretnie interes społeczny chodzi i dlaczego ma on
być ważniejszy od interesu jednostki.
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Kościół św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży

Cerkiew św. Marii Magdaleny

Gmach główny Politechniki Warszawskiej

Pomarańczarnia w Łazienkach Królewskich

Gazownia na Woli

Cytadela warszawska

Fotografie P. Stryczyński

Ad 5. (...) ZE WZGLĘDU NA POSIADANĄ WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ, ARTYSTYCZNĄ LUB NAUKOWĄ w procesie
uznawania rzeczy za zabytek konieczne jest odwołanie się do wartości:
a) historycznej – rozumianej jako autentyczność substancji, funkcji i formy. Każda rzecz wytworzona przez
człowieka tworzy element łańcucha rozwojowego dziejów i historii. Dany obiekt może być związany z ważnym
wydarzeniem czy też postacią, w tym znanym architektem czy budowniczym;
b) artystycznej – w przeciwieństwie do wartości historycznej jest to subiektywne kryterium odwołujące się
do estetyki i odbioru piękna danego dzieła. To np. bogactwo form, wartości stylowe;
c) naukowej – rozumianej jako wartość naukowo-dydaktyczna. Obiekt może być przedmiotem badań
naukowych np. ze względu na zastosowaną technologię lub mieć szczególne rozwiązania techniczne.
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Traktat Królewski ul. Nowy Świat

Wodozbiór w ogrodzie Saskim

MUZEA
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r., muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną
na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego
dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania
ze zgromadzonych zbiorów.
Zgodnie z art. 2 muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w zakresie określonym statutowo;
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan
zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków
archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej
i przyrody;
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych w tym archeologicznych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej upowszechniającej kulturę;
9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych.
Można więc przyjąć, iż muzeum realizuje dwie podstawowe funkcje:
1. ochronną – poprzez gromadzenie zbiorów, ich katalogowanie i naukowe opracowanie,
przechowywanie w odpowiednich warunkach oraz zabezpieczanie i konserwację;
2. upowszechniającą – poprzez urządzanie wystaw, zapewnienie odpowiednich warunków zwiedzania
i korzystania ze zbiorów, prowadzenie działalności edukacyjnej i wspierającej działalność artystyczną
oraz kulturalną.
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PRZYDATNE LINKI:
https://www.mwkz.pl – strona Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
http://zabytki.um.warszawa.pl – strona Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
http://www.mkidn.gov.pl – strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
https://www.nid.pl – tu można znaleźć rejestr zabytków.
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Drużyny i związki sportowe
przedwojennej Warszawy
RODZAJ LEKCJI:
lekcja w plenerze

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• Uczennice i uczniowie potrafią wymienić najstarsze kluby i towarzystwa sportowe w Warszawie. Rozumieją rolę i znaczenie tych klubów.
• Potrafią wskazać lokalizację najważniejszych obiektów sportowych Warszawy (nieistniejących i istniejących).
• Znają historię rozwoju warszawskiego sportu, pozasportową rolę stołecznych klubów oraz
rozumieją potrzebę współczesnej ochrony historycznej sportowej infrastruktury Warszawy.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Zdjęcia obiektów historycznych.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut):

O lekcji w plenerze można poinformować uczennice i uczniów np. tydzień wcześniej. Wtedy też nauczycielka
lub nauczyciel wspólnie wybierają obiekty bądź kluby sportowe, o których będą mówić na kolejnej lekcji.
Wprowadzenie również może się odbyć na lekcji poprzedzającej, aby lekcja z niniejszego scenariusza
rozpoczęła się od wycieczki.
Osoba prowadząca wyjaśnia historię rozwoju sportu warszawskiego. Wskazuje problemy, z którymi mierzyli
się mieszkańcy Warszawy (brak infrastruktury, brak funduszy, problemy, jakie stwarzał zaborca). Opowiada
o problemach dzieci i młodzieży, braku możliwości nauki i uprawiania sportu w szkołach. Przedstawia
pionierów kultury fizycznej w przedwojennej Warszawie.

2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (22 minuty):

Nauczycielka lub nauczyciel zabierają uczennice i uczniów do wybranego obiektu. Razem z nimi starają się
wyjaśnić, dlaczego obiekt powstał akurat w tym miejscu (np. dogodna lokalizacja, przekazanie gruntów przez
magistrat, uwarunkowania dotyczące lokalnej społeczności czy narodowości). Osoba prowadząca opowiada
o historii danego obiektu, klubu, drużyny sportowej. Zwraca uwagę, czy klub i infrastruktura istnieją do dzisiaj
i czy tradycje danej dyscypliny są kontynuowane przez inne, współczesne kluby. Podkreśla, że kluby sportowe
będące odbiciem stosunków społeczno-politycznych, odzwierciedlały zróżnicowane społeczeństwo Warszawy.
Warto zaakcentować, że zawodnicy warszawscy stanowili często trzon polskich reprezentacji na igrzyskach
olimpijskich.
Po odwiedzeniu wybranej lokalizacji, nauczycielka lub nauczyciel objaśniają uczennicom lub uczniom, że
jest to tylko jedno z miejsc, w których warszawiacy mogli uprawiać sport. Na podstawie załączonej mapy
i zdjęć pokazują jak wiele tego typu obiektów znajdowało się w dzielnicy czy w całej Warszawie. Zadają
pytanie o kondycję współczesnego warszawskiego sportu i jego infrastruktury. Pytają dzieci, czy znają nazwy
współczesnych lokalnych klubów sportowych, czy korzystają ze sportowej infrastruktury Warszawy, czego im
brakuje w tej infrastrukturze.

3. REKAPITULACJA (5 minut):

Osoba prowadząca wyjaśnia, że w trudnych przedwojennych czasach w Warszawie działało blisko 200
klubów o bardzo zróżnicowanej ofercie uprawiania sportu. Przypomina prekursorów warszawskiego
sportu, szczególnie Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Podkreśla znaczenie sportu w życiu kulturalnym
warszawianek i warszawiaków oraz poczucie zżycia z klubem bądź stowarzyszeniem poprzez bogatą ofertę
pozasportową danej organizacji. Zadaje pytania dotyczące funkcji, jakie pełniły kluby sportowe i naprowadza
uczniów na prawidłową odpowiedź (kulturalno-oświatowe, turystyczne i wychowawcze). Wskazuje duże
obiekty sportowe, które w chwili obecnej są na pograniczu dewastacji i zniknięcia z mapy warszawskiego
sportu (obiekty należące do Skry czy kolarski Orzeł). Wskazuje na potrzebę ich ochrony i możliwości
wykorzystania jako kontynuatora działalności sportowej bądź atrakcji turystycznej.

4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):

Nauczycielki i nauczyciele przekazują uczennicom i uczniom pracę domową: opisanie historii jednego
lokalnego klubu sportowego (np. piłkarskiego, judo, lub innego działającego w najbliższej okolicy). Krótkie
wypracowanie powinno zawierać wskazanie lokalizacji, typu obiektu, ewentualnej historii powstania oraz
informacji uzyskanej od lokalnej społeczności (np. starszych sąsiadów).
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
1. HISTORIA I ROLA KLUBÓW SPORTOWYCH WARSZAWY
Pierwszą organizacją zrzeszającą miłośników kultury
fizycznej w Warszawie był działający od lat 30. XIX w.
Zakład Gimnastyczny Teodora Matthesa. W szkołach
nie było możliwości nauki wychowania fizycznego,
gdyż dopiero w 1871 r. wprowadzono do rosyjskich
szkół gimnastykę, w jako przedmiot nadobowiązkowy.
Największy wpływ na rozwój sportu warszawskiego
miały trzy dyscypliny sportowe – dwie najstarsze,
czyli wioślarstwo i kolarstwo, oraz dyscyplina, która
od początku XX w. do dzisiaj jest najpopularniejszym
sportem w Polsce, czyli piłka nożna.
Pierwszym towarzystwem sportowym powstałym w 1878 r.
(zalegalizowanym cztery lata później) było Warszawskie
Towarzystwo Wioślarskie. Było towarzystwem otwartym,
wśród członków pojawiało się najwięcej urzędników,
przemysłowców, kupców, lekarzy, prawników. Na liście
honorowej znaleźli się m.in. Bolesław Prus czy prezydent
Sokrates Starynkiewicz.
Na fali olbrzymiego zainteresowania sportem, w 1886 r.
powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, a w 1893 r.
Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie. W 1899 r.
z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i dzięki funduszom zapisanym w testamencie sławnego
przemysłowca Wilhelma E. Raua, powstał pierwszy w Warszawie ogródek jordanowski. Do 1914 r. powstało
w Warszawie 15 tego typu obiektów. To właśnie w tych ogródkach, jeden z prowadzących je instruktorów –
Władysław Kozłowski rozpoczął popularyzację piłki nożnej, która pomimo olbrzymiego zainteresowania,
z przyczyn głównie technicznych (brak wiedzy o przepisach i deficyt boisk) nie mogła na stałe zagościć w szkołach.
Sytuacja uległa zmianie w 1907 r., kiedy to powołano Warszawskie Koło Sportowe, którego celem było m.in.
upowszechnianie piłki nożnej, palanta, jazdy konnej, tenisa czy łyżwiarstwa. W 1905 r. powstało w Warszawie
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, a rok później, w ramach jego wewnętrznej struktury, sekcja Grażyna
będąca pierwszą kobiecą organizacją sportową w Warszawie. W 1912 r. zarejestrowano Warszawski
Klub Wioślarek – pierwsze polskie, kobiece stowarzyszenie sportowe w Warszawie. Powstanie w 1927 r.
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz polityka prosportowa
przyczyniły się do rozkwitu stołecznych klubów fabrycznych i urzędniczych. Do pierwszej grupy należały
m.in.: Towarzystwo Sportowo Oświatowe Skoda, Państwowe Zakłady Lotnicze Orkan, Centralne Warsztaty
Samochodowe Ursus. Do drugiej grupy należały: Związek Urzędników Administracji Wojskowej Zjednoczenie
czy Związek Urzędników Kolejowych Promień. Niezwykle ważny jest fakt, iż w blisko 50 klubach działały
sekcje kultralno-oświatowe o tematyce: teatralnej, rytmiczno-plastycznej, tanecznej, wokalnej, edukacyjnej,
towarzyskiej oraz wszelakie chóry i orkiestry.
Równie często w klubach istniały świetlice, biblioteki i czytelnie. Organizacje sportowe przyczyniły się również
do rozwoju turystyki, organizując rozmaite wycieczki czy rajdy turystyczne. Dzięki olbrzymiej popularności
sportów wodnych, warszawskie nadbrzeże wiślane stało się reprezentacyjnym salonem Warszawy.
Coraz lepsze wyniki warszawskich sportowców odbiły się sukcesem w powołaniach do kadry narodowej.
W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w St. Moritz w 1928 r. w 27-osobowej reprezentacji znalazło się 10
warszawskich sportowców. W tym samym roku na igrzyska olimpijskie w Amsterdamie powołano 33
reprezentantów Warszawy, co stanowiło już 40% zawodników całej kadry. Na kolejnych igrzyskach olimpijskich
w Los Angeles w 1932 r. udział stołecznych sportowców wyniósł aż 75%.
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Kolejnym sportem, który w krótkim okresie stał się niezwykle popularny, była lekkoatletyka, która w latach
20. miała najwyższy poziom w całej Polsce. Kolejnym sportem, który stał się niezwykle popularny w latach 30.,
był boks, który przyciągał na widownię nawet do pięciu tysięcy widzów. Z powodu braku sali widowiskowej
turnieje odbywały się w salach teatralnych, cyrkach bądź nawet na stadionach. Ze sportów walki popularne
były również zapasy, które początkowo były organizowane (wraz z boksem) przez założone w 1922 r. Polskie
Towarzystwo Atletyczne. W tym samym roku rozegrane zostały w Warszawie pierwsze mecze koszykówki, a trzy
lata później powstał Polski Związek Palanta i Gier Ruchowych. Ostatnią dyscypliną, o której warto wspomnieć,
był stołeczny hokej, który odegrał kluczową rolę w rozwoju tego sportu w Polsce. Pierwsze mecze rozgrywano
na Dynasach już w 1917 r., a w latach 20. najlepszą w Polsce drużyną był Akademicki Związek Sportowy, który
stanowił jednocześnie kadrę narodową.

2. SPORTOWA INFRASTRUKTURA WARSZAWY Z OKRESU 1892-1939
Stadion Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów – najstarszy stadion Warszawy powstał w 1892 r. na Dynasach
według projektu H. Hussa. Pierwotnie składał się z ziemnego toru, pośrodku którego znajdowała się sadzawka,
która zimą służyła jako lodowisko. Stadion cieszył się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców stolicy.

Dynasy ok 1892 r., Źródło NAC

W czasie I wojny światowej służył jako szpital polowy, został uszkodzony i wyremontowany w 1921 roku. Wtedy
też zasypano sadzawkę i stworzono w jej miejscu boisko piłkarskie. Do kolejnych zmian doszło w 1926 r., kiedy
to dostosowując stadion do wymogów europejskich, położono nową, betonową nawierzchnię. Obiekt zyskał
również budynek klubowy, korty tenisowe, plac do gimnastyki oraz trybuny, które mogły pomieścić nawet 6000
widzów. Ostatnie zawody odbyły się w 1937 r., po czym teren został sprzedany pod inwestycje mieszkaniowe.
Stadion Akademickiego Związku Sportowego – stadion dla zaplecza studenckiego zaczął funkcjonować
w 1917 roku. Ze względu na brak funduszy dalsze prace ukończone zostały dopiero w 1927 r. i obejmowały
wykonanie bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego, sześciu kortów tenisowych oraz pływalnie na Jeziorku
Kamionkowskim. Stadion, który mógł pomieścić 6000 osób, posiadał zadaszoną trybunę na 1000 osób,
do tego szatnie, natryski i magazyny. W latach 20. i 30. był często modernizowany, co pozwoliło na uzyskanie
w prasie miana najpiękniejszego boiska stolicy, wzorowo utrzymanego. W czasie II wojny światowej stadion
został spalony i zdewastowany. Obecnie jest w użytkowaniu miasta i klubu Drukarz Warszawa.
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Stadion Legii Warszawa (ul. Łazienkowska 3) – teren pod budowę klub otrzymał w 1921 r., wykorzystując go początkowo na dwa place do gry. W 1927 r. zrodził się pomysł stworzenia całego
kompleksu sportowego. W pierwszej kolejności, w 1928 roku, powstał basen, szatnie i trybuny.
Basen został zaprojektowany przez Aleksandra Kodelskiego w stylu przedwojennego modernizmu,
spełniał kryteria olimpijskie i posiadał dziesięciometrową wieżę do skoków. Szybko stał się
dumą i salonem Warszawy, na którym spotkać można było aktorów, artystów czy dziennikarzy.
Po wojnie, w latach 50., basen został odbudowany wg projektu m.in. Jerzego Hryniewieckiego, współautora
projektów Stadionu X-lecia czy Supersamu, a także katowickiego Spodka.
Do lat 70. basen był nadal jednym z najważniejszych miejsc spotkań towarzyskich. Został zamknięty
w roku 1987, stopniowo popadał w ruinę aż do jego zburzenia w 2010 roku. W 1929 r. Legia otrzymała dotację,
która umożliwiła rozpoczęcie budowy nowego stadionu. Obiekt otwarto w 1930 r. Posiadał krytą trybunę na 5
tys. miejsc i trybunę stojącą na 3 tys. miejsc
oraz bieżnię lekkoatletyczną, tor kolarski i 10
kortów tenisowych z niezwykle efektownymi
trybunami. Od 1930 roku stadion nosi
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, do
końca okresu przedwojennego pełnił role
reprezentacyjnego. Po modyfikacjach
w latach 30., stadion mógł pomieścić 20
000 widzów, choć w latach 50. padły dużo
większe rekordy frekwencji wynoszące
40 tys. osób. Plany budowy nowego
stadionu rozpoczęły się już w latach 90., ale
ostatecznie do ich realizacji doszło w 2008 r.
Uroczyste otwarcie nastąpiło w 2010 r.
Mecz Polska-Jugosławia na stadionie Legii. Źródło NAC

Stadion RKS Skra (ul. Okopowa 43/47 ob. ul. Wawelska
5) teren ogrodzony z dwóch stron murem cmentarza
żydowskiego i ewangelickiego został przekazany Skrze
w 1923 r. Dzięki olbrzymiej dotacji z magistratu, już rok
później obiekt pełnił funkcje sportowe, a do 1927 r.
powstało boisko piłkarskie, pięciotorowa bieżnia
lekkoatletyczna, boisko pomocnicze, korty tenisowe i wał
ziemny przystosowany do kolarstwa torowego, który
jednak poprzez wadliwe zaprojektowanie rozmył się dwa
lata później. Podczas II wojny światowej obiekt służył
jako cmentarz. Po wojnie obiekty sportowe nie zostały
odbudowane.
Mecz na boisku Skry w Warszawie. Źródło NAC

Stadion Polonii Warszawa (ul. Konwiktorska 6) – prace przy budowie rozpoczęły się w 1926 r., zaś pierwszy
mecz odbył się w sierpniu 1928 r. Obiekt posiadał stadion z lekkoatletyczną bieżnią i trybunami na 10 000
widzów, cztery korty tenisowe i boisko do gier sportowych, zamieniane zimą na pierwsze w stolicy lodowisko
ze sztucznym oświetleniem i radiowęzłem. Obiekt ten po niewielkich zmianach funkcjonuje do dzisiaj.
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Stadion Orła. Źródło NAC 				

Stadion Warszawianki. Źródło NAC

Stadion KS Orzeł (u. Podskarbińska 10) – przekazanie terenu wraz z subwencją od magistratu nastąpiło
w 1927 r. wysiłkiem Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. Już rok później udało się uruchomić boisko piłkarskie,
bieżnię lekkoatletyczną, drewniane trybuny i boisko do gier sportowych, zamieniane w zimę na lodowisko.
W 1934 r. obiekt przeszedł na własność magistratu, klub zaś przeniósł się na Bródno. Na stadionie w latach
1941-1944 rozgrywały się piłkarskie mecze konspiracyjne. Obecnie w tym miejscu znajduje się osiedle
mieszkaniowe, a stadion został przeniesiony nieco dalej na ul. Podskarbińską 34.
Stadion Warszawianki (ul. Wawelska 5) – przekazanie terenu obejmującego duży plac na Polu Mokotowskim
nastąpiło w 1930 r. Wybudowany w części obiekt oddano do użytku w 1934 r. Zawierał on stadion, cztery
korty tenisowe i boisko do gier sportowych zamieniane w zimę na lodowisko. Po wojnie teren przekazano
Skrze; niedoinwestowany popadał w ruinę i niestety do dnia dzisiejszego nie doczekał się remontu.
Do innych stadionów z tego okresu zaliczyć można: Stadion żydowskiego klubu Makabi przy ul. Zielenieckiej,
stadion KS Ordon na Pelcowiźnie, stadion Fortu Bema na Powązkach, stadion KPW Orzeł na Bródnie,
stadion TSO Orkan na Woli. Od połowy lat 30. budowane były boiska przyszkolne, na których rozgrywano
mecze klasy B i C.

PRZYSTANIE:
Infrastruktura klubów wioślarskich w omawianym okresie była stosunkowo szeroka i dostępna. Zazwyczaj
składała się z hangaru na łodzie i budynku klubowego. Najlepsze i najnowocześniejsze miały oczywiście:
Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
(wybudowane w 1929 r. i składające się:
z dwupiętrowego budynku, w którym
składowano łodzie, basenu wioślarskiego,
szatni na 800 osób, łazienek, pomieszczeń
klubowych, a także restauracji i kuchni),
Stołeczny Oficerski Yacht – Klub R.P. (wybudowany w 1932 r.) oraz ośrodek wodny
Syrena ukończony w roku 1935. Obiekty te
były wizytówką nadbrzeża Warszawy. Latem
zawsze okoliczne tereny wokół przystani
tętniły życiem. Kajaki i łódki wypożyczano
również osobom niezrzeszonym. Organizowano przy nich naukę pływania, poOficerski Yacht Klub. Źródło NAC
tańcówki i festyny.
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BASENY:
Swoje tradycje rozpoczęły od klubów, które
budowały własne ośrodki sportów wodnych,
przy których szybko zaczynały działać sezonowe
pływalnie. Pierwszym basenem był opisany basen
Legii. Pod koniec lat 20. stolica mogła się pochwalić
już kilkunastoma kąpieliskami i jednym basenem,
jednak nadal brakowało obiektu całorocznego.
Ten stan rzeczy zmienił się po otwarciu w 1930
roku pierwszego krytego basenu w budynku Kasy
Chorych przy ul. Wolskiej 52 i basenu w Kolonii
Akademickiej przy placu Narutowicza. Tuż przed
wybuchem wojny, Warszawa posiadała już jeden
odkryty pełnowymiarowy basen, siedem krytych
pływalni, 22 przystanie wioślarskie i kilkadziesiąt
kąpielisk.

Baseny Legii. Źródło NAC

POZOSTAŁE OBIEKTY SPORTOWE:
Warszawa przed 1939 r. nie posiadała sztucznego lodowiska. Wszelkie sporty zimowe uzależnione były
od warunków atmosferycznych, a lodowiska i ślizgawki urządzano zazwyczaj na boiskach czy kortach
tenisowych. Najważniejszym lodowiskiem był położony w Dolinie Szwajcarskiej (ul. Chopina 5) obiekt
należący do Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, gdzie rozgrywano zawody sportowe oraz pokazy
jazdy figurowej. Warszawa prawie do końca lat 20. nie posiadała również hipodromu. Otwarto go w 1927 r.
w parku Łazienkowskim. Obiekt zaprojektowany przez inż. arch. J. Główczewskiego wzorowany był na
słynnym włoskim hipodromie Monte Pincio. Obiekt, który był zdecydowanie najpiękniejszy w całym
kraju, spłonął w czasie II wojny światowej. Jedyną pamiątką po nim jest pamiątkowy głaz.

Hipodrom Łazienki Królewskie. Źródło NAC 			

WTŁ Dolina Szwajcarska. Źródło NAC

LITERATURA:
1. Gawkowski R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-1939,
Warszawa 2008.
2. Janowska H., Zarys dziejów warszawskiego sportu 1918-1939, [w:] Borecka E., „Warszawa II Rzeczypospolitej
1918-1939”, t. 2, Dom Wydawniczy PWN, 1968.
3. Brymas A., Hądzielek K., Ogrody zabaw i gier ruchowych im. W.E. Raua w Warszawie, [w:] „Wychowanie
Fizyczne i Sport”, nr 4, 1960.
4. Janiszewska A., Sport w przedwojennej Warszawie, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2012.
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Stare Powązki - edukacyjna
rola nekropolii Warszawy

RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:
•
•
•

Uczennice i uczniowie poznają historię powstania Cmentarza Powązkowskiego.
Rozumieją jego znaczenie i rolę w historii Warszawy.
Poznają osoby zasłużone dla Warszawy oraz ich wkład w rozwój i tworzenie stolicy na
przestrzeni wieków.
Rozumieją potrzebę współczesnej ochrony Cmentarza Powązkowskiego.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Krótkie biografie osób zasłużonych – pochowanych na Powązkach.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają historię powstania nekropolii na Powązkach. Wskazują problemy,
z którymi mierzyły się warszawianki i warszawiacy (brak odpowiedniej liczby cmentarzy w Warszawie,
olbrzymia śmiertelność wśród mieszkańców – w tym choroby i epidemie, liczne działania wojenne). W dalszej
części osoba prowadząca przedstawia trudne początki cmentarza ze względu na jego prowincjonalne
usytuowanie i brak środków finansowych na jego rozbudowę.
Opowiada o powodach zatargu związanego z kwestiami finansowymi między gospodarzami Starych Powązek
(tj. kościołem) a parafianami. Wskazuje, jak na przestrzeni wieków nekropolia się powiększała, dzięki dbaniu
o zieleń tworzyła piękne tło dla posępnych nagrobków, funkcjonowała jako panteon narodowy, aż stała się
najbardziej urzekającą nekropolią Warszawy.
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (20 minut):
Osoba prowadząca pyta uczennice i uczniów, czy znają jakąś postać, która została pochowana na Powązkach. Zadaje pytania, które pozwolą przybliżyć sylwetkę tej postaci. W przypadku kilku odpowiedzi
stara się naprowadzić uczennice i uczniów, że Powązki są specyficznym cmentarzem warszawskim, gdzie
na przestrzeni setek lat chowane były najwybitniejsze obywatelki i obywatele, zasłużeni dla Warszawy
i Polski. W dalszej części nauczycielka lub nauczyciel pokrótce omawiają kilka z wybranych postaci.
Wyboru dokonują sami bądź wspólnie z dziećmi, pytając, jaką sylwetkę chciałyby poznać (np. artystę,
architekta, muzyka, prawnika). Mogą poprosić uczennice i uczniów o podanie jakiegoś faktu z życia bądź
przykładu dorobku danej artystki lub danego artysty albo zapytać, którą z wymienionych osób uczennice
i uczniowie najbardziej cenią, bądź która przypadła im do gustu i dlaczego.
Można również alternatywnie dokonać wyboru na podstawie wyglądu nagrobka (ze zdjęcia) i dodać do tego
historię związaną z postacią, do której grób należy. Osoba prowadząca powinna dążyć, do pokazania bardzo
szerokiego przekroju społecznego osób pochowanych na Starych Powązkach oraz pokazać, jak wiele wybitnych
warszawianek i warszawiaków spoczęło na tej szczególnej dla stolicy nekropolii.
3. REKAPITULACJA (5 minut):
Osoba prowadząca przedstawia historię Starych Powązek. Podkreśla, iż Stare Powązki w XIX w. znajdowały
się na uboczu wielkich wydarzeń historycznych, gdzie szczęśliwie ominęły je destruktywne działania
militarne (podobnie jak w XX w. podczas działań związanych z II wojną światową). Zaznacza, że przez
kilka dekad powązkowska nekropolia była jedynym cmentarzem stolicy, gdzie grzebano wielkich i małych,
wybitne i pospolite mieszkanki oraz wybitnych i pospolitych mieszkańców Warszawy, z których wiele
tworzyło zarówno historię miasta, jak i narodu.
Podkreśla, że jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, który potrzebuje olbrzymiego zainteresowania
ze strony osób i instytucji, które mogą wspierać go finansowo, aby mógł nadal tworzyć panteon narodowy
i być niezwykłą atrakcją turystyczną. Przypomina, że cmentarz jest oficjalnie zamknięty dla pochówków,
chociaż nadal zgodnie z tradycją odbywają się na nim pogrzeby znanych osobistości (Gustaw Holoubek,
Czesław Niemen czy Jan Nowak Jeziorański). Dzięki temu kontynuowana jest tradycja chowania tam osób
wybitnie zasłużonych lub będących współczesnymi autorytetami.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel przekazują uczennicom i uczniom pracę domową. Należy opisać biografię
jednej bądź kilku postaci poznanych na wycieczce po Starych Powązkach. Bardzo dobrym pomysłem może
być wspólne sprzątanie grobów osób znanych bądź tych nagrobków, o które nikt nie dba.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
1. HISTORIA CMENTARZA POWĄZKOWSKIEGO
Kościół św. Karola Boromeusza na Powązkach. Fot. P. Stryczyński

Cmentarz założony 4 listopada 1790 r. na gruntach
podarowanych przez rodzinę Szymańskich (obecnie
dzielnica Wola). Środki na urządzenie nekropolii
w wys. ok. 75 tys. zł podarowały przede wszystkim
osoby prywatne, a także osoby duchowne czy
arystokraci (m.in. książę Adam Czartoryski).
Poświęcenia nekropoli dokonano 20 maja 1792 r.,
wmurowując jednocześnie kamień węgielny pod
kościół św. Karola Boromeusza. Początkowo cmentarz
ze względu na peryferyjne położenie nie spodobał
się mieszkańcom Warszawy, którzy widzieli w tym
zniewagę dla ciała i duszy. Zmiana nastawienia wynikła
poprzez organizację rozmaitych uroczystości i świąt
kościelnych. W latach 30. XIX w. Powązki stały się
jedynym lewobrzeżnym cmentarzem.
Odciążył je wybudowany dopiero w 1884 roku Cmentarz Bródnowski. Historia patriotycznego charakteru
cmentarza rozpoczęła się od pochówku pięciu
poległych2. Co prawda w ówczesnych czasach władza
rosyjska zgodziła się na pogrzeb, ale wkrótce po nim został usunięty krzyż, a osoby odwiedzające mogiłę mogły
się narazić na bardzo dotkliwe kary. Dopiero po ucieczce Rosjan z Warszawy w 1915 r. wystawiono im stosowny
pomnik. Jednak prawdziwym panteonem narodowym cmentarz stał się w czasach II Rzeczypospolitej. W 1925
r. grobowiec Władysława Reymonta zapoczątkował Aleję Zasłużonych, w której zostali pochowani przede
wszystkim przedstawiciele nauki, kultury, sztuki, ale i zasłużeni wojskowi czy finansiści. W okresie II wojny
światowej cmentarz był wielokrotnie niszczony zarówno przez Niemców, jak i Armię Radziecką. Mniejsze
zniszczenia dotknęły nekropolię w czasie powstania warszawskiego. Ogółem w okresie okupacji zniszczonych
zostało ok. 20 procent nagrobków. Dużo bardziej bolesną stratą okazało się jednak spalenie archiwum
cmentarza.
W czasach PRL cmentarz był bardzo zaniedbany. Nie pomogło
nawet wpisanie nekropolii do rejestru zabytków. Dopiero w 1974 r.,
z inicjatywy Jerzego Waldorffa, powstał Społeczny Komitet Opieki
nad Starymi Powązkami, który starał się uwrażliwić mieszkańców
Warszawy na jego niezwykłą wartość historyczną. Opracowano wtedy
mnóstwo biogramów, fachowych przewodników, nakłoniono władze
duchowne do zakazu stawiania pomników z lastryko czy betonu.
Współcześnie omawiana nekropolia jest przede wszystkim wyjątkowym
zabytkiem i pamiątką historii Warszawy i Polski. Ponad dwustuletnia
historia cmentarza uczyniły z niego jedną z najważniejszych atrakcji
turystycznych stolicy.

Powązki - brama św. Honoraty. Fot. P. Stryczyński

W czasie manifestacji na Krakowskim Przedmieściu, 27 lutego 1861 r., w starciu z wojskami rosyjskimi, zabitych zostało
pięć osób: F. Adamkiewicz, M. Arcichiewicz, K. Brendel, M. Karczewski i Z. Rutkowski.
2
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Grób Ludwiki Minterowej		

Grób rodziny Cholewickich

Grób Marii Wisnowskiej

Grób rodziny Prasałowskich

Grób rodziny Kronenberg

Grób rodziny Sokołowskich

2. OSOBY ZASŁUŻONE DLA WARSZAWY – POCHOWANE NA CMENTARZU POWĄZKOWSKIM
Najważniejsze postacie zostały pochowane w Alei Zasłużonych, gdzie spoczęła przede wszystkim
inteligencja, ludzie nauki, kultury i sztuki, w tym liczne artystki i liczni artyści – poeci, muzycy, rzeźbiarze,
aktorzy czy malarze. Pomniki zostały ułożone w porządku chronologicznym (od zachodu do wschodu).
Oto wybrana część osób:
1) Władysław Reymont (1867-1925) – pisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla z 1924 r. za powieść Chłopi.
2) Artur Oppman (pseud. Or-Ot, 1867-1931) – poeta, współredaktor Wędrowca i Tygodnika Ilustrowanego.
Miłośnik starych legend warszawskich i twórca nowych, wydanych w 1925 r. Legend Warszawskich.
3) Stanisław ks. Lubomirski (1875-1932) – przemysłowiec, finansista, działacz gospodarczy, założyciel
i właściciel Warszawskiego Towarzystwa Lotniczego Awiata, prezes Centralnego Związku Przemysłu
Polskiego.
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4) Emil Młynarski (1870-1935) – dyrygent, skrzypek, kompozytor, współzałożyciel i dyrektor Filharmonii
Warszawskiej, dyrektor i profesor Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego. Dyrygent Opery
Warszawskiej i orkiestry Polskiego Radia.
5) Maria Przybyłko-Potocka (1873-1944) – reżyserka, dyrektorka i czołowa aktorka Teatru Polskiego
w Warszawie. Zginęła w czasie powstania warszawskiego we własnym mieszkaniu na skutek pobliskiego
bombardowania.
6) Józef Czajkowski (1872-1947) – malarz, architekt, grafik i pedagog. Projektant wnętrz, mebli, tkanin,
ilustracji i książek (winiety, okładki). Współzałożyciel Towarzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej oraz
Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład”. Profesor Uniwersytetu w Wilnie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
i w Warszawie.
7) Jan Parandowski (1895-1978) – pisarz, eseista, tłumacz, autor Mitologii. Jedna z czołowych postaci
literatury i myśli polskiej XX wieku.
8) Stanisław Hempel (1892-1954) – inżynier, konstruktor, projektant i budowniczy wielu nowatorskich
konstrukcji drewnianych, stalowych oraz betonowych. Projektant nowatorskich konstrukcji hangarów,
hal fabrycznych, masztów radiowych (m.in. w Raszynie, 1932 r.), mostów (m.in. odbudowanego mostu
Poniatowskiego i Śląsko-Dąbrowskiego). Pracował również przy odbudowie kopuły kościoła ewangelickiego
przy pl. Małachowskiego, katedry św. Jana, Kolumny Zygmunta czy pomnika Adama Mickiewicza.
9) Henryk Kuna (1885-1945) – rzeźbiarz, malarz, wykładowca akademicki, w latach 1932-1939 profesor
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, członek założyciel Stowarzyszenia
Artystów Polskich „Rytm”. Twórca portretów, aktów, pomników i rzeźb ogrodowych.
10) Aleksander Janowski (1866-1944) – podróżnik, pionier krajoznawstwa, pisarz i pedagog. Współzałożyciel
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; autor przewodników i książek krajoznawczych dla dorosłych
i młodzieży.
11) Jan Bułhak (1876-1950) – artysta, fotografik, pisarz, współzałożyciel i pierwszy prezes Związku Polskich
Artystów Fotografów.
12) Stefan Jaracz (1883-1945) – aktor teatralny i filmowy, reżyser, pisarz, publicysta, założyciel i dyrektor
Teatru Ateneum. Inicjator powstania teatru radiowego.
13) Wacław Żenczykowski (1897-1957) – inżynier, konstruktor, członek PAN. Profesor budownictwa
Politechniki Warszawskiej, pionier w zakresie żelbetowych konstrukcji łupinowych (zaprojektował m.in.
żelbetowy wieniec wokół fundamentów kościoła św. Anny w Warszawie, dzięki któremu zatrzymano
osuwanie się skarpy), konstruktor wielu gmachów użyteczności publicznej (m.in. gmach dyrekcji DOKP przy
ul. Targowej czy Dworca Głównego w Warszawie).
14) Stefan Starzyński (1893-1943) – polityk, ekonomista, publicysta, prezydent Warszawy, przyczynił
się do jej rozbudowy i modernizacji (m.in. rozbudowy sieci kanalizacyjnej, komunikacyjnej, szkół publicznych
i placówek zdrowia publicznego). Był także pomysłodawcą powstania Komisji Opieki nad Zabytkami oraz
Muzeum Dawnej Warszawy. Aktywny działacz konspiracyjny, jeden z najbardziej zasłużonych obrońców
stolicy podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.
15) Hanka Ordonówna (właśc. Maria Anna Tyszkiewiczowa) (1902-1950) – pieśniarka, aktorka, autorka
wierszy oraz tekstów piosenek, tancerka, gwiazda kabaretów warszawskich (głównie Qui Pro Quo).
16) Kazimierz Zarankiewicz (1902-1959) – inżynier, matematyk, teoretyk lotów kosmicznych, założyciel
i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.
17) Mieczysław Orłowicz (1881-1959) – doktor prawa, krajoznawca, organizator i popularyzator polskiej
turystyki, działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Organizator
pierwszego w Polsce Komitetu Olimpijskiego, kierownik Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Autor
ok. 150 przewodników turystycznych po Polsce i Europie.
18) Wojciech Jastrzębowski (1884-1963) – plastyk, malarz, architekt wnętrz (mebli, tkanin, medali, witraży),
organizator życia kulturalnego. Profesor Akademii Sztuk Pięknych. Współzałożyciel Spółdzielni Artystów
Plastyków „Ład” i Instytutu Propagandy Sztuki. Współtwórca i najwybitniejszy przedstawiciel polskiej sztuki
dekoracyjnej okresu międzywojennego (tzw. art deco).
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Grób rodziny Fukierów

Grób rodziny Wiktorskich

Grób rodziny Tatarkiewicz

Grób Teodora Wosińskiego

Grób rodziny Tokarskich

Aleja Zasłużonych

19) Pola Gojawiczyńska (1896-1963) – powieściopisarka, działaczka niepodległościowa, w swojej pracy
zajmowała się głównie tematyką społeczno-obyczajową, opisując życie środowisk robotniczo-mieszczańskich.
Autorka m.in. Dziewcząt z Nowolipek.
20) Jan Szczepkowski (1878-1964) – rzeźbiarz i malarz, w latach 1925-1939 dyrektor Miejskiej Szkoły Sztuk
Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Autor pomników
(m.in. Bogusławskiego i Moniuszki w Warszawie), płaskorzeźb, portretów i fryzów (m.in. na budynku Banku
Gospodarstwa Krajowego czy Sejmu).
Na osobne uwzględnienia zasługują również wybitni architekci Warszawy, m.in.:
1) Dominik Merlini (1730-1797) – w 1761 r. otrzymał tytuł architekta królewskiego, a następnie tytuł
architekta Rzeczypospolitej. Do jego największych dzieł zaliczymy przebudowę Zamku Królewskiego
i rozbudowę Łazienek Królewskich. W jego pracowni kształcili się m.in. Jakub Kubicki, Stanisław Zawadzki
czy Hilary Szpilowski.
2) Fryderyk Albert Lessel (1767-1822) – budowniczy rządowy i budowniczy miasta w czasach Królestwa
Polskiego. Do najważniejszych prac zaliczymy przebudowę Pałacu Zamoyskich (ul. Senatorska), pałacu
Jabłonowskich na ratusz miejski (pl. Teatralny), a także kamienicę K. Burgera przy ul. Nowy Świat 35
z monumentalnym doryckim portykiem kolumnowym.
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3) Józef Grzegorz Karol Lessel (1802-1844) – zastępca drugiego budowniczego miasta Warszawy. Do jego
największych dzieł zaliczymy nieistniejący już budynek Synagogi Praskiej przy obecnej ul. Jagiellońskiej 28
na warszawskiej Pradze. Była jednym z kilku ówcześnie istniejących okrągłych budynków synagogalnych
w Europie. Dziełem J.G. Lessla jest też budynek mykwy przy obecnej ul. Kłopotowskiego oraz kamienica
z 1863 r. przy ul. Krakowskie Przedmieście 27.
4) Henryk Marconi (1792-1863) – jeden z najwybitniejszych architektów Warszawy XIX w. Do jego dzieł
należy m.in. Instytut Wód Mineralnych Sztucznych w ogrodzie Krasińskich, kaplica Jana III Sobieskiego
w kościele Przemienienia Pańskiego (kapucynów) przy ul. Miodowej, Szpital św. Łazarza przy ul. Książęcej,
kościół św. Karola Boromeusza, Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pałac Branickich przy ul. Nowy
Świat, Hotel Europejski czy kościół Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim.
5) Alfons Ferdynand Kropiwnicki (1803-1881) – od 1843 r. budowniczy miasta Warszawy. Do jego
najważniejszych prac należy m.in.: Łaźnia Teodozji Majewskiej (ul. Bednarska 2/4 róg Dobra 88), tzw. Gościnny
Dwór na placu Za Żelazną Bramą (rodzaj hali targowej, pierwsza w Warszawie budowla wykonana z żeliwa;
wspólnie z Janem Jakubem Gayem), Dworzec Kolei Warszawsko-Terespolskiej na Pradze, restauracja kościoła
św. Karola Boromeusza na Powązkach, restauracja kościoła pijarów przy ul. Świętojańskiej, restauracja Pałacu
Namiestnikowskiego po pożarze.
6) Edward Cichocki (1833-1899) – egzamin na budowniczego I stopnia złożył w 1854 roku, a patent
wolnopraktykującego budowniczego II klasy otrzymał w 1860 roku. Kierował rekonstrukcją Kolumny Zygmunta
III Wazy w latach 1885-1887. Do jego najważniejszych dzieł zaliczymy m.in.: kościół św. Piotra i Pawła parafii
św. Barbary na Koszykach w Warszawie, kościół św. Wincentego na Cmentarzu Bródnowskim, neoromański
kościół św. Augustyna w Warszawie.
7) Stanisław Kierbedź (1810-1899) – inżynier, członek Rady Stanu Królestwa Kongresowego. W roku 1852
został zastępcą dyrektora budowy Kolei Warszawsko-Petersburskiej, któremu powierzono budowę przepraw
rzecznych. Zwieńczeniem jego pracy było wybudowanie w Warszawie pierwszego stałego mostu
wysokowodnego w latach 1861-1864, nazwanego oficjalnie mostem Aleksandryjskim (powszechnie
nazywano go mostem Kierbedzia).
8) Karol Kozłowski (1847-1902) – samodzielną działalność architekta rozpoczął w latach 80 XIX w., tworząc
budowle zgodnie z ówczesnymi gustami, czyli w stylu eklektycznym. Do jego największych dzieł zaliczymy:
rotundę na Dynasach i przy ul. Karowej, przebudowę pałacu Bruhla, a przede wszystkim gmach Filharmonii
Warszawskiej.
9) Bronisław Wawrzyniec Rogóyski (1861-1921) – był członkiem Stowarzyszenia Techników, a potem
Warszawskiego Koła Architektów. Od 1901 r. był głównym projektantem dużej firmy budowlanej Rogóyski,
Bracia Horn i Rupiewicz. W 1919 r. mianowano go kierownikiem wydziału architektury Warszawskiej
Dyrekcji Kolei Państwowych, gdzie zajmował się odbudową zniszczonych i budową nowych dworców
kolejowych. Do jego najważniejszych prac zaliczymy: Dom Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy
ul. Foksal 19, gmach Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, gmach Wydziału Mechaniki Politechniki
Warszawskiej czy dom firmy Gebethner i Wolff przy ul. Sienkiewicza 9.
10) Józef Pius Dziekoński (1844-1927) – w 1906 r. z innymi społecznikami założył Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami Przeszłości, pierwszą tego typu instytucję w Królestwie Polskim. Działał również w warszawskim
Kole Architektów i Związku Budowniczych. W latach 1915-1917 był też pierwszym dziekanem Politechniki
Warszawskiej oraz jej honorowym profesorem. Do jego wybitnych prac zaliczymy: kościół św. Floriana
oraz św. Michała Archanioła na Pradze, kamienicę Władysława Ławrynowicza w Al. Ujazdowskich nr 22,
dom banku H. Wawelberga przy ul. Fredry 6, zespół nowego Szpitala Dzieciątka Jezus wraz z kościołem
Dzieciątka Jezus i cerkiew Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, kościół św. Stanisława parafii św. Wojciecha
na Woli czy kościół Najświętszego Zbawiciela.
11) Karol Jankowski (1868-1928) – brał aktywny udział w pracach nad utworzeniem Politechniki
Warszawskiej, gdzie był jednym z pierwszych wykładowców (1915 r.). Tam też w 1921 r. otrzymał tytuł
profesora, a w latach 1923-1925 był dziekanem Wydziału Architektury. Do jego najważniejszych dzieł
zaliczymy: gmach Zarządu Towarzystwa Zakładów Gazowych przy ul. Kredytowej, Bank Pierwszego
Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu przy obecnym pl. Powstańców Warszawy, Dom
Handlowy Braci Jabłkowskich, zakład sióstr nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej czy gmach Instytutu
Aerodynamicznego Politechniki Warszawskiej.
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12) Stefan Szyller (1857-1933) – był architektem wszechstronnym, spod jego ręki wyszły plany obiektów
użyteczności publicznej, przemysłowych, pałaców oraz całe mnóstwo domów mieszkalnych, a także
projekt wiaduktu do mostu Mikołaja II (dziś im. J. Poniatowskiego). Do jego prac zaliczymy m.in.: gmach
biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, pawilon główny
i fizyko-chemiczny Politechniki Warszawskiej, budynek Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Warszawskich,
wspomniany wiadukt obecnego mostu ks. J. Poniatowskiego czy bramę Uniwersytetu Warszawskiego.
13) Czesław Przybylski (1860-1936) – ukończył warszawską Szkołę Realną, a następnie w latach 1900-1904
studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Zapisał się na kartach warszawskiej architektury
wybitnymi dziełami, m.in.: gmachem Centralnego Towarzystwa Rolniczego przy ul. Kopernika, gmachem
Teatru Polskiego i Teatru Narodowego, gmachem Państwowej Szkoły Higieny przy ul. Chocimskiej, gmachem
Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, czy nieistniejącym dziś Dworcem Głównym.
14) Stefan Władysław Bryła (1886-1943) – inżynier, profesor Politechniki Lwowskiej, wykładowca
Politechniki Warszawskiej i członek Polskiej Akademii Nauk Technicznych. Do jego prac zaliczymy konstrukcje:
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przy ul. Kopernika, gmachu Muzeum Narodowego,
Urzędu Telekomunikacyjnego i Telegraficznego przy ul. Nowogrodzkiej, gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń
Prudential, czy Dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego tzw. dom bez kantów.
15) Marian Lalewicz (1876-1944) – należał do Stowarzyszenia Architektów Artystów, którego został wybrany
prezesem w 1915 roku. Od 1909 r. był członkiem warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
i prezesem petersburskiego koła tego towarzystwa. Brał aktywny udział w procesie rewindykacji polskich
dóbr kultury zagrabionych przez carską Rosję (traktat ryski). Do jego prac zaliczymy m.in.: remont i adaptację
pałacu Radziwiłłów, Bruhla, czy Prymasowskiego, dom firmy Ericsson przy Al. Ujazdowskich, Państwowy Bank
Rolny przy ul. Nowogrodzkiej, Budynek DOKP przy ul. Targowej czy Instytut Geologiczny przy ul. Rakowieckiej.
Warszawa - zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach został uznany za Pomnik Historii
rozporządzeniem Prezydenta RP z 3 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 956). Celem ochrony pomnika historii
wymienionego w § 1 ust. 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, materialne
i niematerialne, zespołu cmentarzy wyznaniowych obrazujących bogactwo polskiego dziedzictwa
kulturowego. Nekropolie na Powązkach są świadectwem tolerancji religijnej i wielokulturowości naszego
społeczeństwa, a także miejscem pochówku wybitnych Polaków, na którym znajdują się wysokiej klasy
obiekty sztuki sepulkralnej.
Pomnik historii obejmuje następujące cmentarze:
1) Cmentarz Powązkowski, rzymskokatolicki, zwany Starymi Powązkami;
2) Cmentarz Żydowski;
3) Cmentarz Ewangelicko-Augsburski;
4) Cmentarz Ewangelicko-Reformowany;
5) Muzułmański Cmentarz Kaukaski;
6) Muzułmański Cmentarz Tatarski.

LITERATURA:
1. Wójcicki K.W., Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, Warszawa 1855, s. 7 i s.17.
2. Rudkowski T.M., Cmentarz Powązkowski w Warszawie: panteon polski, Wrocław 2006.
3. Strzałkowski Z., Walecki M., Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

PRZYDATNE LINKI:
http://starepowazki.sowa.website.pl

43

Stare Powązki – pomnik
historii
RODZAJ LEKCJI:
lekcja w plenerze

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

uzależniony od wybranej trasy zwiedzania

CELE LEKCJI:

• uczniowie i uczennice znają układ topograficzny i porządkowy Cmentarza Powązkowskiego,
• potrafią odnaleźć groby osób według planu cmentarza,
• poznają bogatą charakterystykę zespołu rzeźbiarsko-architektonicznego.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Plan Starych Powązek.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (7 minut):

Lekcję w plenerze najlepiej przeprowadzić po lekcji stacjonarnej dotyczącej historii Powązek. Nauczycielka
lub nauczyciel w oparciu o plan Powązek wyjaśniają układ topograficzny i porządkowy nekropolii.
Wyjaśniają, że z racji dużej powierzchni, bogactwa przekroju społecznego oraz wyjątkowego zapisu
kulturowego, nie sposób jest zwiedzić cmentarz za jednym razem. Należy więc wybrać jeden z kluczy, którymi
można się posłużyć, np. wartości artystyczne, przekrój społeczeństwa czy nawet bardziej szczegółowo,
np. medaliony i plakiety portretowe.

2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ

Osoba prowadząca wybiera przygotowane trasy spacerowe, bądź razem z dziećmi dokonuje wyboru wśród
nagrobków osób z dziedziny kultury, sztuki, nauki czy architektury. Może zapytać uczennice i uczniów,
dlaczego wybrali akurat te osoby. Dla przykładu można posłużyć się jedną z poniższych tras spacerowych.
Groby oznaczone są w następujący sposób: np. [13/6] – pierwsza liczba wskazuje numer kwatery, druga
rząd.
Trasa nr 1: Najstarsza część cmentarza (czas: 60 min)
Zawiera obszar pierwotny powstały w latach 1790-1820. Będą to kwatery 1-26. Na szczególną uwagę
zasługuje odwiedzenie grobów m.in.: Ignacego Popławskiego [1/3], Feliksa Pancera [2/3], Franciszka
Christiani [4/4], Marii Kownackiej [6/1], Ludwika Rossmanna [6/5], Romualda Gutta [6/4], Aleksandry
Piłsudskiej [6/5], Aleksandra Graybnera [8/2], Jakuba Jasińskiego [8/3], Anny Bilińskiej-Bohdanowicz
[10/1], Józefa Grzegorza Lessela [10/6], Wojciecha Żywnego [12/2], Antoniego Lilpopa [15/4], Józefiny
Reszke-Kronenbergowej [19/1], Janiny Porazińskiej [19/2], Czesława Domaniewskiego [19/6], Antoniego
Boenisha [21/6], Józefa Dziekońskiego [25/2], Franciszka Fuchsa [25/4], Edwarda Leo [26/4], Hipolita
Korzeniowskiego [26/1], Edwarda Cichockiego [24/2], Jana Kryńskiego [20/5].
Trasa nr 2: Aleja Zasłużonych (czas: 60 min)
Aleja ma charakter panteonu przede wszystkim inteligencji i ludzi sztuki: profesorów nauk ścisłych
i humanistycznych, muzyków, aktorów, malarzy i rzeźbiarzy. Zalecane zwiedzanie nagrobków w porządku
chronologicznym, tj. od najstarszych, usytuowanych w zachodniej stronie, do najmłodszych. Właściwie
wszystkie osoby zasługują na specjalne wyróżnienie. W czasie zwiedzania można przekazać inicjatywę
uczennicom i uczniom, którzy sami wskażą nagrobki osób bądź dzieła sztuki, które ich wyjątkowo
zaciekawią.
Trasa nr 3: Pomniki sztuki cmentarnej (czas: 90 min)
Trasa ma przybliżyć wyjątkowość nekropolii łączącej wartości artystyczne, historyczne i krajobrazowe, będącej
jednocześnie przekazicielem informacji o kulturze i społeczeństwie warszawskim minionych epok. Trasa ta jest
najbardziej rozległa, ale pozwala odkryć szeroki przekrój Powązek jako zespołu rzeźbiarsko-architektonicznego.
Oznaczenie obejmuje osobę pochowaną/autora pomnika oraz oznaczenie kwatery i rzędu jak w trasie
nr 1. Poprzez odniesienie do autora dzieła, na podstawie Bazy wiedzy dla osoby prowadzącej zajęcia, można
przyporządkować czas powstania i nurt stylistyczny. Trasa prowadzi od wschodniej do zachodniej części
cmentarza. Odwiedzimy tutaj groby: Wągrowskich/Teodor Skonieczny [163/6], Stanisława Węgrzeckiego,
Franciszka Kielnickiego/Konstanty Hegel [181/2], mauzoleum rodziny Blochów/proj. Witold Lanci [181/3],
rodziny Tokarskich/Józef Manzl [181/5], Adaminy Chołoniewskiej/Pius Weloński [162/1], Marii Belke/
Teodor Skonieczny [2/4], Lusi Raciborowskiej/Donato Barcaglia [3/1], Ignacego Szulca/Andrzej Pruszyński
[5/1], rodziny Piaszczyńskich/Teodor Skonieczny [5/5], Franciszka Lewantala /Pius Weloński [7/4], rodziny
Piotrowskich/Jakub Tatarkiewicz [8/1], Aleksandra Graybnera [8/2], Cecylii Krysińskiej/Jakub Tatarkiewicz
[8/3], Jadwigi Pusłowskiej/Stanisław Ostrowski [12/6], Ignacego Komorowskiego/Wojciech Święcicki [13/4],
Aleksandra Janickiego/Paweł Maliński [14/1], Jakuba Omiecińskiego/Jakub Tatarkiewicz [14/1], Michała
Włodka/Jakub Tatarkiewicz [14/5], Marii Wisnowskiej /Bolesław Syrewicz [16/8], kaplicę rodzinną Leopolda
Kronenberga/arch. Artur Goebel [19/1], Panien Kanoniczek/Andrzej Pruszyński [19/3], rodziny Rudnickich/
Bartłomiej Mazurek [19/6], wieża grobowca Wojciecha Białoskuni/Andrzej Pruszyński [22/2].
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Kaplica nagrobna rodziny Lesserów/Józef Pius Dziekoński [23/5], rodziny Jakubowskich/Jan Woydyga
[26/1],Franciszka Bernarda/Paweł Maliński [28/6], Ksawerego Koisiewicza/Andrzej Pruszyński [177/1],
Wacława Szymanowskiego/Wacław Szymanowski (syn) [40/5], rodziny Kazanowskich/arch. Artur Goebel
[C/5], Konstantego Wojciechowskiego/Zygmunt Otto [K/4], rodziny Hermanów/Bolesław Syrewicz [T/6],
Ludwik Grabowski/Feliks Jabłczyński [84/1].

3. REKAPITULACJA (5 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel przedstawiają historię Starych Powązek. Podkreślają, że Stare Powązki w XIX
w. znajdowały się na uboczu wielkich wydarzeń historycznych, gdzie szczęśliwie ominęły je destruktywne
działania militarne, podobnie jak w XX w. podczas działań związanych z II wojną światową. Zaznaczają,
iż przez kilka dekad powązkowska nekropolia była jedynym cmentarzem stolicy, gdzie grzebano wielkich
i małych, wybitnych i pospolitych mieszkańców Warszawy, z których wielu tworzyło historię zarówno miasta,
jak i narodu.
Podkreślają, że jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, który potrzebuje olbrzymiego zainteresowania ze
strony osób i instytucji, które mogą wspierać go finansowo, aby mógł nadal tworzyć panteon narodowy i być
niezwykłą atrakcją turystyczną dla mieszkańców Warszawy i innych gości. Przypominają, że cmentarz jest
oficjalnie zamknięty dla pochówków, chociaż nadal zgodnie z tradycją odbywają się na nim pogrzeby znanych
osobistości (Gustaw Holoubek, Czesław Niemen czy Jan Nowak Jeziorański). Dzięki temu kontynuowana jest
tradycja chowania tam osób wybitnie zasłużonych lub będących współczesnymi autorytetami.

4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel przekazują uczennicom i uczniom pracę domową. Należy opisać biografię jednej
bądź kilku postaci poznanych na wycieczce na Starych Powązkach.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
1. UKŁAD TOPOGRAFICZNY I PORZĄDKOWY CMENTARZA POWĄZKOWSKIEGO
Nieregularny układ cmentarza zamknięty jest wokół ulic: Powązkowskiej, Okopowej, Spokojnej,
Ostroroga i Tatarskiej. Jego najstarsza część obejmująca zakresem trzy pierwsze ulice, systematycznie
rozwijała się w kierunku zachodnim, a następnie południowym. Cmentarz ma sześć bram i obecnie tylko
jedną furtkę od strony ul. Spokojnej. Bramy nr II i IV od strony ul. Powązkowskiej otwarte są przez cały rok.
Pozostałe bramy: I od ul. Powązkowskiej, V od ul. Tatarskiej, VI i VII od ul. Ostroroga oraz wspomniana furtka,
otwierane są jedynie w Dniu Wszystkich Świętych
i Święta Zmarłych. Brama III od ul. Powązkowskiej i VI
od ul. Smętnej nie funkcjonują już w ogóle. Podobnie
dwie stare furtki od strony ul. Ostroroga i Smętnej.
Wewnętrzny podział cmentarza oparty jest wobec
usytuowania kościoła św. Karola Boromeusza.
Kwatery rozmieszczone są na planie prostokąta
z dłuższym bokiem usytuowanym na osi północpołudnie. Co do zasady każda kwatera zawiera
sześć rzędów grobów. Liczba grobów w rzędzie
jest różna i zależy od usytuowania grobów, które
zajmują od jednego do nawet trzech miejsc
w rzędzie. Pewne odstępstwa spotkać można na
obrzeżach cmentarza, a w szczególności wzdłuż
nieregularnego muru. Olbrzymi rozwój nekropolii
sprawił, iż nierzadko układ topograficzny nie zgadza
się z układem przestrzennym. Kwatery co do
zasady oznakowane są liczbami arabskimi od 1 do Kościół św. Karola Boromeusza na Powązkach. Fot. P. Stryczyński
350. Odstępstwem od tego są oznakowania liczbami
rzymskimi, a także dużymi i małymi literami. Sytuację komplikują dodatkowo pewne nieścisłości porządkowe
oraz kwatery oznakowane w sposób łączony np. liczbę arabską z małą literą. Pierwotnie w każdej kwaterze
co do zasady, w jej północno-wschodnim narożniku, stał kamienny słupek z oznakowaniem danej kwatery.
Niestety, głównie na skutek upływu czasu, część słupków została zniszczona. Rzędy liczone są od słupków
w układzie równoległym od dłuższego boku kwatery. Większość
z nich występuje w liczbie sześciu rzędów, choć zdarzają się
i dwa razy większe. Część grobów nie jest oznaczona w ogóle,
np. w katakumbach, w Alei Zasłużonych czy te znajdujące się
pod murami. Dla sprawnej komunikacji pomiędzy kwaterami
przechodzą drogi, z których dostać można się do grobów
w rzędach 1-6, a między wewnętrznymi rzędami 2-3 i 4-5 usytuowano dodatkowe przejścia. Ogromna powierzchnia cmentarza,
mnogość nagrobków i nietypowe czasami ich usytuowanie
wpływają na fakt, że zwiedzenie go w całości w ciągu jednego dnia
jest trudne do zrealizowania. Stąd wycieczkę należy odpowiednio
wcześniej zaplanować i wybrać interesujący nas fragment
cmentarza.

Powązki - brama św. Honoraty. Fot. P. Stryczyński
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Grób Ludwiki Minterowej

Grób Marii Wisnowskiej

Grób rodziny Cholewickich

Grób rodziny Prasałowskich

Grób rodziny Kronenberg

Grób rodziny Sokołowskich

2. POMNIKI NAGROBNE
Główną wartością omawianej nekropolii są postacie pochowane na terenie cmentarza, które tworzą
swoisty testament, obraz społeczeństwa warszawskiego i polskiego. Nie mniejszą wartość mają również
same pomniki nagrobne, które oprócz wartości plastycznych przekazują nam informacje o dawnej
architekturze, trendach czy obyczajach. Na uwagę zasługuje forma i jakość użytych materiałów, a także
różny, często zupełnie odmienny poziom wykonania nagrobka.
W rzeczywistości więc pomniki przedstawiają przekrój społeczeństwa, które było zróżnicowane pod
względem finansowym, zachowywanych tradycji, indywidualnych upodobań, jak również mody, prądów
artystycznych i przemian stylowych zachodzących w ówczesnym okresie. Niestety sporym utrudnieniem
jest datowanie danego obiektu, gdyż często nagrobek stawiany był wiele lat po śmierci, bądź był
zastępowany nowszym, zgoła odmiennym pomnikiem od oryginału. Należy również pamiętać, że pierwsze
130 lat istnienia cmentarza łączyło się z utratą niepodległości. Wpłynęło to zarówno na wygląd cmentarza,
jak i na treść inskrypcji umieszczanych na nagrobkach (brak wymogu łączenia z językiem zaborcy).
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Grób rodziny Fukierów

Grób rodziny Tatarkiewicz

Grób rodziny Tokarskich

Grób rodziny Wiktorskich

Grób Teodora Wosińskiego

Aleja Zasłużonych

Autorzy pierwszych pomników stawianych na Powązkach w większości byli nieznani. Większość nagrobków
była dość prosta w formie i powielana przez warsztaty kamieniarskie. Jako materiał przodował piaskowiec,
który był łatwo dostępny, stosunkowo trwały i prosty w obróbce. Najcenniejsze obiekty z tego okresu
nawiązywały do stylu klasycystycznego i były autorstwa Pawła Malińskiego i jego dwóch znakomitych
uczniów: Jakuba Tatarkiewicza i Konstantego Hegla.
Kolejnym etapem, od 1830 r., były pomniki nawiązujące do stylu neogotyckiego, połączonego często ze
zdobieniami grobów odlewami żeliwnymi i kutym żelazem. Oprócz pomników pojawiają się w tym okresie
liczne mauzolea i piękna kaplica rodziny Lesserów autorstwa samego Józefa Piusa Dziekońskiego. Następny
typ nagrobków obfitujących w rozmaitą dekorację był powiązany z nurtem romantycznym. Ich autorzy
stosowali przede wszystkim motywy roślinne, silnie związane z tematyka religijną, rzadziej odnosili się do
zasad i form architektonicznych. Spotkało się to z akceptacją społeczeństwa i olbrzymią ilością powstałych
na przełomie XIX i XX w. tego typu nagrobków. Pozwoliło to na wzbogacenie i podniesienie wartości
artystycznej nawet tych nagrobków, które ze względu na nikłe nakłady finansowe czy powielane schematy
zaliczają się do mniej ciekawych przykładów sztuki nagrobnej.
Zmieniający się obraz społeczny i gospodarczy w drugiej połowie XIX w. znalazł odzwierciedlenie również
w sztuce nagrobnej. Dawna elita ustępowała coraz częściej miejsca nowym mieszkańcom pochowanym na
Starych Powązkach, tj. licznie reprezentowanemu mieszczaństwu, które stawało się nową elitą finansową
miasta. Łączy sią to ze zmianą kierunków w architekturze, która odchodzi od klasycyzmu na rzecz łączenia
różnych stylów i epok. Powstające w całej Warszawie liczne zakłady sztukatorskie znalazły swoich
odbiorców również wśród powązkowskich kamieniczników.
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Dekoracje te podnosiła wystawność i przepych obiektów nagrobnych, osiągających nieczęsto nawet
rozmiary małych kaplic czy kościołów. Za przykład może służyć tutaj wspaniały grób rodzinny Leopolda
Kronenberga wg projektu Artura Goebla.
Kolejny nurt – realizm akademicki charakteryzował się przede wszystkim rzeźbą figuralną z lirycznym,
wręcz osobistym charakterem. Najbardziej znanym przykładem jest tutaj rzeźba Teodora Skoniecznego na
grobowcu rodziny Piaszczyńskich. Ten nurt reprezentował również Bolesław Syrewicz, Andrzej Pruszyński,
Czesław Makowski czy Bartłomiej Mazurek. Przełom XIX i XX w. powoli wprowadza impresjonizm,
symbolizm i secesję. Następuje odrzucenie cokołu, zasady symetrii i wprowadzenie kompozycji
wielofigurowych. Do przykładów tego typu można zaliczyć pomnik Jadwigi z hr. Jezierskich Pusłowskiej
z rzeźbą Stanisława Ostrowskiego z 1902 r. To właśnie w tym czasie pojawia się również motyw ludowy
m.in. na grobie Ignacego Komorowskiego dłuta Wojciecha Święcickiego.
Następnym nurtem, niestety słabo reprezentowanym na Powązkach, była secesja. Na szczęście reprezentują
go dwa wielkie nazwiska rzeźbiarstwa polskiego, tj. Wacław Szymanowski (autor pomnika Chopina), który
stworzył pomnik swojemu ojcu również Wacławowi oraz Konstanty Laszczka, autor pomnika Antoniego
Lasockiego.
Secesja odznaczyła się jednak bardzo mocno w motywach dekoracyjnych w realizacjach kowalstwa
artystycznego i kamieniarstwa. Dzięki temu możemy się przekonać o znakomitym poziomie rzemiosła
w tamtych czasach. Krótki okres secesji był wstępem do modernistycznej architektury, która pozbawiła
pomniki nadmiernej ozdobności i wprowadziła ją w prostotę konstrukcji i form. Jest to również czas
poszukiwania stylu narodowego, bazującego na sztuce ludowej. Prekursorem tego nurtu był pomnik projektu
Zdzisława Kalinowskiego wystawiony dla rodziny Jentysów i Smoleńskich. Okres ten przynosi również
odmienne mauzolea i kaplice, które łączą w sobie nowoczesną formę z bardzo bogatym wystrojem. Zmienia
się też materiał.
Modne stają się tynki ze żwiru rzecznego zmieszane z zaprawą cementową. Przykładem mogą tu być kaplice
rodzinne Chojnackich czy Wodzińskich.Ostatnim etapem są przykłady pomników rzeźb współczesnych,
nie podnoszących niestety walorów artystycznych Starych Powązek. Wygląd pomników pogarsza również
materiał – najczęściej lastryko. Nawet ci, którzy starają się podnieść koszt pomnika, rzadko kiedy znajdują
dla niego estetyczną, ponadprzeciętną formę. Odstępstwem od tego jest kilka pomników w Alei Zasłużonych,
pochodzących z lat 1920-1945.
Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach został uznany za Pomnik Historii
rozporządzeniem Prezydenta RP z 3 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 956). Celem ochrony pomnika historii
wymienionego w § 1 ust. 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne artystyczne, materialne
i niematerialne, zespołu cmentarzy wyznaniowych obrazujących bogactwo polskiego dziedzictwa
kulturowego. Nekropolie na Powązkach są świadectwem tolerancji religijnej i wielokulturowości naszego
społeczeństwa, a także miejscem pochówku wybitnych Polaków, na którym znajdują się wysokiej klasy
obiekty sztuki sepulkralnej.
Pomnik historii obejmuje następujące cmentarze:
1) Cmentarz Powązkowski, rzymskokatolicki, zwany Starymi Powązkami;
2) Cmentarz Żydowski;
3) Cmentarz Ewangelicko-Augsburski;
4) Cmentarz Ewangelicko-Reformowany;
5) Muzułmański Cmentarz Kaukaski;
6) Muzułmański Cmentarz Tatarski.

LITERATURA:
1. Wójcicki K.W., Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, Warszawa 1855, s. 7 i s. 17.
2. Rudkowski T.M., Cmentarz Powązkowski w Warszawie: panteon polski, Wrocław 2006.
3. Strzałkowski Z., Walecki M., Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

50

Detal architektoniczny

RODZAJ LEKCJI:
lekcja w plenerze

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie rozumieją, czym jest detal architektoniczny, znają historię jego powstania,
rozwoju i przekształcania się na przestrzeni wieków.
• poznają na przykładzie zewnętrznego, metalowego detalu architektonicznego, najbardziej
charakterystyczny i najlepiej zachowany rodzaj detalu w warszawskich kamienicach z przełomu
XIX i XX w.
• rozumieją znaczenie detalu architektonicznego w historii architektury oraz potrzebę objęcia go
należytą ochroną i opieką.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Zdjęcia zewnętrznego detalu architektonicznego z okresu od połowy XIX-XX wieku.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (6 minut):
O lekcji w plenerze można poinformować uczennice i uczniów np. tydzień wcześniej. Przed zajęciami
należy również wybrać dany obiekt, tak aby na podstawie Bazy wiedzy dla osoby prowadzącej zajęcia
można było odpowiednio przygotować się do lekcji.
Na początku osoba prowadząca wyjaśnia, czym jest detal architektoniczny funkcjonujący jako fragment
szczegółu budowli, np. okno, jego obramowanie, a często nawet szczegół elementu, jak profil lub zbiór
pewnych motywów, czyli ornament. Podkreśla, że umożliwia on odbiorcy pierwszy wzrokowy kontakt
z budynkiem, pozwala datować dany obiekt, wpływa na lepsze poznanie miejskiej architektury i pobudza
społeczne zaangażowanie w potrzebę ochrony i opieki nad zabytkami. Ponadto zaznacza, że detal był
zawsze szeroko adresowany i że jest pojęciem szerszym niż ornament, choć jeden i drugi uważa się za zbiór
środków wyrazu charakterystycznych dla danej epoki czy stylu.
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (30 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel zwracają uwagę, że w warszawskich kamienicach, pomimo działań wojennych
związanych z I i II wojną światową, przetrwała spora ilość oryginalnego detalu architektonicznego na
obiektach pochodzących od pierwszej połowy XIX w. do 1939 r. Na uwagę zasługuje przede wszystkim
metalowy detal zewnętrzny, gdyż miał on najszersze zastosowanie w warszawskich kamienicach, głównie
w konstrukcji i dekoracji balkonów, bram, odbojów i pachołków bramnych czy zdrojów podwórkowych.
Osoba prowadząca podkreśla różnorodność form i technologii w stosowaniu tego typu detalu. Wyjaśnia,
że było to spowodowane dobrze zorganizowanym zapleczem przemysłu metalowego, nowatorskim
charakterem i olbrzymią ekspansją żelaza w budownictwie z przełomu XIX i XX wieku.
Omawiając poszczególne typy detalu (pkt 2., a-e), zwraca uwagę, że ich zachowanie do naszych czasów
wynika m.in. z dużo większej odporności na zniszczenia podyktowane zarówno upływem czasu, jak
i działaniami wojennymi.
Nauczycielka lub nauczyciel wspólnie z uczennicami i uczniami starają się porównywać detale na różnych
obiektach, ujmować je w pewne grupy charakterystyczne ze względu na technologię wykonania (i/lub
materiał), czas powstania czy wygląd ogólny powtarzalny w różnych okresach czasu, aż do dziś.
3. REKAPITULACJA (4 minuty):
Osoba prowadząca przypomina uczennicom i uczniom, że to detal często powoduje odwołania się
do wrażliwości kulturowej odbiorcy, pełni rolę nośnika piękna, treści symbolicznych czy historycznych.
Zaznacza, że o wyjątkowości obiektu często decyduje właśnie detal, który najczęściej zachował się
na elewacji frontowej. Czasami będzie to stare okno czy drzwi, innym razem brama czy bogato zdobiona
balustrada balkonu.
Upowszechnienie wiedzy na temat detalu umożliwia zupełnie inny odbiór obiektu, służy lepszemu poznaniu
zarówno pod kątem historii architektury, jak i estetyki. Pozytywnie wpływa na społeczne zaangażowanie
w potrzebę objęcia opieką i ochroną zabytków. Nauczycielka lub nauczyciel podkreślają zanikający charakter
detalu na warszawskich kamienicach, spowodowany działaniami wojennymi i opieszałością w remontach.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (3 minuty):
Osoba prowadząca przekazuje uczennicom i uczniom pracę domową. Należy opisać swój dom
z uwzględnieniem detalu metalowego (zewnętrznego i wewnętrznego).

52

BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
Przedwojenna kamienica - Śródmieście. Fot. P. Stryczyński

Od samego początku budynek w kształcie
swojej bryły, spełniając zarówno techniczne,
jak i praktyczne wymagania, rzadko kiedy był
prosty w swojej formie.
Nawet społeczeństwa żyjące na niskim
poziomie kulturalnym starały się zgodnie
z naturalnym dążeniem człowieka do piękna, nadać swojej budowli pewne cechy
charakterystyczne wzbogacające wygląd
i uwypuklające harmonię proporcji.
Detal w architekturze to fragment szczegółu
budowli, np. okno, jego obramowanie,
a często nawet szczegół każdego elementu
jak profil lub zbiór pewnych motywów,
czyli ornament. Różnica między detalem
a ornamentem w głównej mierze polega na
tym, iż ornament pełni funkcję głównie dekoracyjną, zaś detal jest pojęciem nieco szerszym, obejmującym
jednocześnie funkcje użytkowe, dekoracyjne czy informacyjne. Jeden i drugi element stosowano dla
podkreślenia struktury, kompozycji elewacji czy układu przestrzennego obiektu. Pierwotnym źródłem wzorów
dla motywów zdobniczych była natura, stąd ich generalny podział na roślinne, zwierzęce i geometryczne.
W historii architektury detal uważany jest za środek wyrazu wyróżniający daną epokę czy styl. Dzięki
poszczególnym rozróżnieniom, możemy lepiej identyfikować obiekty, określać czas ich powstania
i dokonywać odpowiedniego ich wartościowania. W historii architektury zmieniał się nie tylko sam detal,
ewoluując bądź nawiązując do klasycznych form, ale również był mocno odczuwalny zróżnicowany stosunek
do niego architektów, urbanistów czy zwykłych odbiorców. Wiedza na temat detalu architektonicznego jest
potrzebna w działaniach wykonawczych, budowlanych czy technologicznych.

Wola - współczesna zabudowa bez detalu architektonicznego.
Fot. P. Stryczyński

MDM - Śródmieście, zabudowa powojenna. Fot. P. Stryczyński

Współcześnie to konstrukcja obiektu staje się elementem dominującym, pełniącym funkcję konstrukcyjną
i dekoracyjną. Dzisiejsza architektura korzystająca z osiągnięć techniki i nauki odeszła od inspiracji
dawnymi epokami. To uproszczenie form doprowadziło do uproszczenia detalu, dlatego chcąc poznać detal
architektoniczny będący odzwierciedleniem dzieła sztuki, należy odnieść się do architektury z ubiegłych
wieków. Zawężając rodzaje detalu do materiału żelaznego, należy wyraźnie podkreślić, że miał on bardzo
szerokie zastosowanie w warszawskich kamienicach z przełomu XIX i XX w. zarówno w dekoracjach
indywidualnych, jak i szablonowych wzorów. Najczęściej spotykany był w konstrukcjach i dekoracjach (a)
balkonów, (b) bram, (c) odbojów bramnych, (d) studniach (zdrojach podwórkowych) czy nieco mniejszych
elementach jak (e) klamki, okucia czy numery domów.
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a) BALKONY – żelazo wypierało dotychczasowy materiał – kamień, który utrzymał się w elementach
balkonów do początku XX w. Znalazło ono zastosowanie właściwie do wszystkich elementów balkonu,
tj. płyt, wsporników czy balustrad. W XIX w. zaczęto zastępować drewniane lub kamienne balustrady
elementami z żeliwa, a w późniejszych latach na skutek rozwoju oraz obniżenia kosztów nowoczesnej
technologii ze stali.

Balustrady żeliwne cechowała powtarzalność wynikająca
z szablonowego, fabrycznego wzoru. Mimo ich stopniowego wzbogacania, miały dość ograniczony
charakter, który zaistniał już w pierwszej połowie XIX
w. i utrzymał się (głównie w balkonach od podwórza
bądź w lokalizacjach nieco peryferyjnych) do pierwszej
dekady XX w. Wyznacznikiem materiału było oczywiście
położenie balkonu. W omawianym okresie na wyższych
kondygnacjach niemal zawsze stosowano żeliwo,
natomiast pierwsze, najbardziej reprezentatywne piętro,
Kamienica ul. Emilii Plater. Fot. P. Stryczyński
zdobiły balkony z kamienia z tralkami kamiennymi bądź
betonowymi. Płytę balkonu wspierały żeliwne wsporniki,
z których najpopularniejszy był kroksztyn ażurowy z żeliwa i jego późniejsze odmiany. W kamienicach
bardziej reprezentatywnych wsporniki często miały formę pełną (w środku pustą), a w późniejszych latach
wsparte były na belkach dwuteowych pokrytych atrapą z blachy
imitującą podporę kamienną. Od lat 90. XIX w. zaczęto coraz
częściej wprowadzać stal podatną na obróbkę plastyczną, co miało
ogromny wpływ na technikę wykonania i estetykę balkonów.
Balkony z przełomu XIX i XX w. cechuje ogromna różnorodność
kompozycji i dekoracji, często bardzo indywidualnego ornamentu.
Było to najbardziej widoczne w epoce secesji, w postaci wici
kwiatu, liści akantu, motywach roślinnych i zwierzęcych. Balkony
kamienic późnosecesyjnych bądź modernistycznych cechuje
już znaczne uproszczenie form i dekoracji. Istotne novum
zostało wprowadzone w pierwszej dekadzie XX w. w postaci
uformowania balkonu na planie odcinka koła czy też zasady im
wyżej tym lżej. W okresie międzywojennym, oprócz upraszczania
form, stosowano nowsze technologie, stosując płyty samonośne
o konstrukcji żelbetowej i prostych profilach stalowych.
Kamienica ul. Marcinkowskiego 9. Fot. P. Stryczyński
Zaprojektowane jako jednakowe dla całego budynku niemal
zupełnie zdominowały warszawskie budynki.
b) BRAMY – sprawowały ważne funkcje praktyczne i estetyczne. Ich okazałość była wizytówką właściciela
domu, wskazując na jego pozycję społeczną i majętność. Sam otwór bramny był zazwyczaj dziełem
projektodawcy budynku. Najczęściej był w kształcie wydłużonego prostokąta. Pierwotnie zamykany
odcinkiem łukowym, w późniejszych czasach ze względu na stosowanie w konstrukcjach stropów belek
żelaznych i żelbetowych odznaczał się prostą, prostokątną formą. Same skrzydła bramy często były dziełem
innego autora niż kamienica, a czasami powstawały później niż cały budynek.
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Materiał używany do bram sprowadzał się właściwie do dwóch rozwiązań: drewnianych (z żelaznymi
okuciami) oraz żelaza. W pierwszym
przypadku konstrukcja była ramowopłycinowa, w drugim najczęściej
szkieletowa (łączona na nity i spawy
bądź odlewana).
Generalnie wyróżnić można trzy
typy bram: dwuskrzydłowe, dwuskrzydłowe wraz z nieruchomym nadświetlem, trójskrzydłowe. Pierwszy z
wymienionych typ był często bardzo
niepraktyczny i niewygodny w użyciu,
gdyż otwarcie tak dużych skrzydeł
Wrota bramne ul. Noakowskiego 12.
Wrota bramne ul. Jagiellońska 22.
Fot. P. Stryczyński
Fot. P. Stryczyński
bramnych wymagało użycia dużej
siły. Stąd od drugiej połowy XIX wieku
zaczęto stosować drugi typ zarówno w materiale drewnianym, jak i żelaznym. Ostatni typ stosowany był już od
końca XIX w., ale nasilił się w XX w., w czasach zwiększania szerokości przejazdu i użycia niemal wyłącznie
materiałów żelaznych. W tego typu bramach, najczęściej w środkowym skrzydle, rzadziej w którymś ze
skrajnych, instalowano furtkę. W pierwszej dekadzie XX w. dość często spotykanym rozwiązaniem było
użycie przeszkleń w połączeniu z żelaznymi motywami ornamentowymi. Podobnie jak przy balkonach, wraz
z upływem lat bramy cechowało uproszczanie form i estetyki z wyłączeniem krótkiego epizodu w latach
30. dotyczącego kamienic luksusowych. Wykonawcy bram zaliczani byli do elity rzemiosła. Bardzo często
sygnatury wykonawcy umieszczane były na bramach, co podnosiło rangę dzieła.
c) ODBOJE BRAMNE – był to typowy element praktyczny, osadzany przy wlocie i wylocie przejazdu na jego
rogach, w celu ochrony ścian przejazdu przed jego destrukcją spowodowaną piastą kół wozów i pojazdów.
Pierwotnie ich funkcję pełniły kamienie polne. Później odboje były produkowane w sposób przemysłowy
i występowały w wielu odmianach w licznych katalogach odlewni żeliwa. Pod względem budowy podzielić
je można na część niewidoczną po montażu (wpusty usytuowane u podstawy i w górnej części odpowiednio
montowane w posadzce i ścianie przejazdu bramnego) oraz część naziemną, zdobioną, najliczniej występującą
w formie esowo-wolutowej z bogato zdobionym ornamentem. W kolejnych
latach, oprócz modyfikacji rozmiaru i wysokości,
zaczęły się pojawiać mocno wyróżniające się
odboje w formie klęczących krasnali trzymających
tarczę z datą, a następnie odboje zaokrąglone
i kopulaste, często zwieńczane u góry gałkami,
a po bokach dekorowanych kołnierzem z liści
bądź motywem wydłużonych linii zbiegających
się w okolicach gałek. Rzadszą odmianę stanowią
odboje w formie rurowych pałąków o przekroju
okrągłym. Rzadziej występowały oddzielnie
bądź jednocześnie z odbojami pachołki, czyli
okrągłe wolnostojące przed przejazdem
słupki, na których zawieszano łańcuch w celu
Odbój bramny w kształcie
uniemożliwienia wjazdu osobom postronnym Odbój bramny kopulasty
krasnala Śródmieście
przy otwartych wrotach bramnych. Potrzeba Śródmieście,
kamienica ul. Nowy Świat.
kamienica ul. Marszałkowska.
Fot. P. Stryczyński
stosowania odbojów zanikła wraz z rozwojem Fot. P. Stryczyński
środ. transportu i zmianą architektury domów
bez przejazdów bramnych. Stosowano łańcuch w celu uniemożliwienia wjazdu osobom postronnym przy
otwartych wrotach bramnych.
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d) STUDNIE (zdroje podwórkowe) – pojawiły się po budowie ogólnomiejskiej sieci wodociągowokanalizacyjnej wg projektu W. Lindleya w latach 80. XIX w. Montowano je zazwyczaj w podwórzach,
w ścianach oficyn, gdzie były często jedynym źródłem wody (przed podłączeniem wewnętrznym kamienicy
do sieci), a następnie służyły do zachowania czystości na podwórkach czy też pojenia koni. Ponadto,
składały się z części pionowej chroniącej elewację przed zamoczeniem oraz części poziomej przeznaczonej
do odpływu wody. Oprócz praktycznej funkcji pełniły również funkcję estetyczną. Zdobione bogatym
ornamentem w formie paszczy zwierzęcej lub twarzy ludzkiej oraz wykorzystywano motyw roślinny.
Montowanie tego typu zdrojów było najczęściej wtórne, już po wybudowaniu kamienicy. Od dłuższego czasu
stały się łakomym kąskiem dla złomiarzy i niemal zupełnie zniknęły z krajobrazu warszawskich podwórek.

Zdrój - dawny miejski punkt czerpania wody.
Fot. P. Stryczyński

Zdrój na rynku. Fot. P. Stryczyński

e) DROBNY DETAL – do tej grupy zaliczymy wszelkie okucia, uchwyty do przywiązywania koni czy bydła,
wsporniki dla flag, numerki domów, kraty czy rolety witrynowe.

Uchwyt do mocowania koni,
al. Solidarności 61. Fot. P. Stryczyński

Przedwojenny podświetlany numer domu.
Fot. P. Stryczyński

Drzwiczki do pieca kaflowego,
ul. Środkowa 9. Fot. P. Stryczyński

LITERATURA:
1. Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.
2. Szwankowski E., Warszawa, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1952.
3. Szyszkowska E., Kubicka K., Słownik terminów artystycznych i architektonicznych, [w:] „Historia
sztuki”, t. 19, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2011.
4. Roguska J. (red.), Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939, Fundacja
Hereditas, Warszawa 2014.
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Skąd się wzięły nazwy ulic?

RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna lub lekcja w plenerze

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• Uczennice i uczniowie rozumieją zasady dotyczące nazw ulic pojawiające się w historii
rozwoju Warszawy.
• Potrafią określić typy znaczeniowe nazw ulic, wskazać ich pochodzenie i czas powstania.
• Rozumieją znaczenie nazw miejskich Warszawy oraz potrzebę objęcia ich należytą ochroną
i opieką.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Plan Warszawy w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (6 minut):

O lekcji w plenerze można poinformować uczennice i uczniów np. tydzień wcześniej. Z odpowiednim
wyprzedzeniem należy również wybrać trasę wycieczki, tak aby dobrać ulice w sposób zróżnicowany
w stosunku do ich nazw.
Na początku osoba prowadząca wyjaśnia podstawowe zasady dotyczące nazewnictwa miejskiego.
Wskazuje na dwie podstawowe grupy: nazwy mające wartość realnoznaczeniową (pierwotne)
i nieposiadające wartości realnoznaczeniowej (wtórne). Wspólnie z uczennicami i uczniami próbuje
wymienić przykłady wszystkich grup podanych w Bazie wiedzy dla osoby prowadzącej zajęcia. W dalszej
części podkreśla, że nazewnictwo to proces, który trwa na przestrzeni wieków i nadal ewoluuje.

2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (30 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel przedstawiają typy znaczeniowe w polskim systemie nazewnictwa.
Przedstawiając uczennicom i uczniom poszczególne pochodzenie nazw ulic, starają się włączać ich
w odpowiedzi i ewentualnie korygować błędy. W dalszej części może zapisać typy znaczeniowe na tablicy,
bądź rozdać uczniom materiały przygotowane wcześniej.
Na podstawie tego młodszym klasom proponują ćwiczenie, aby każdy zapisał w zeszycie ulicę, na której
mieszka i spróbował zakwalifikować pochodzenie jej nazwy. Ćwiczenie można kontynuować, prosząc
o opisanie ulicy, na której mieszka wujek, babcia, kolega.
Starszych uczniów nauczyciel dzieli na kilka grup. Każda z grup, korzystając z przygotowanego wcześniej planu
miasta, ma za zadanie wyszukać nazwy ulic należących do konkretnych grup znaczeniowych – np. grupa 1
nazwy ulic od nazw osobowych, grupa 2 to topograficzne nazwy ulic, grupa 3 to pamiątkowe nazwy ulic.

3. REKAPITULACJA (4 minuty):

Nauczycielka lub nauczyciel przypominają uczennicom i uczniom, że proces nazewnictwa miejskiego trwa
nieprzerwanie od stuleci i cały czas ewoluuje. Wskazują, że u podstawy sytemu nazewnictwa legła zasada
motywacji realnoznaczeniowej, tj. ścisłego związku nazwy z obiektem (np. ul. Kościelna od znajdującego
się kościoła). Podkreślają, że obecnie najwięcej nazw ulic jest z grupy nazw pamiątkowych, co może
w przyszłości zaburzyć całość systemu.
Osoba prowadząca tłumaczy uczniom, iż nazewnictwo miejskie jest ważnym świadkiem historii
i elementem dziedzictwa kulturowego. Dokumentuje bowiem nie tylko dzieje miasta, lecz także równoległy
rozwój miast w często bardzo różnych okresach historii. Podkreśla olbrzymią wartość edukacyjną
i kulturową nazewnictwa miejskiego, które należy do niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podlegać
powinno ochronie prawnej jak zabytki materialne.
Ponadto, zwraca uwagę na potrzebę popularyzacji zagadnień związanych z ochroną nazewnictwa, jak również
zapobieganie destrukcji systemu przez utrzymanie proporcjonalnej reprezentacji poszczególnych typów nazw.

4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (3 minuty):

Nauczycielka lub nauczyciel pokazują uczennicom i uczniom pracę domową (do wyboru):
a) opisanie trasy spacerowej, która swoim szlakiem obejmie możliwe największą liczbę ulic z różnymi typami
nazewnictwa,
b) wypracowanie nt. Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy,
c) opisanie historii nazw ulic, które na przestrzeni lat zmieniły swoją nazwę bądź w ogóle przestały istnieć.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
Niemal od samego początku nazewnictwa miejskiego możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje nazw:
1) nazwy mające wartość realnoznaczeniową (pierwotne, wzorcowe),
2) nazwy nie mające motywacji realnoznaczeniowej (wtórne, pochodne).
Do pierwszej grupy zaliczymy te, które miały związek z nazwą macierzystą, np. wskazywały kierunek ulicy
(np. ul. Ząbkowska – dawna droga do Woli Ząbkowskiej, od XVIII w. nazywanej Ząbkami). Do drugiej grupy
zaliczymy te, które nie mają bezpośredniego związku z miejscowościami, ale powielają ich wzór, np. ul.
Belgijska, Francuska, Londyńska. Często stosunek łączący nazwę z konkretnym obiektem, swoją treścią
odzwierciedla realne właściwości obiektu, na przykład takie jak:
a) kształt: ul. Prosta, Krzywe Koło, Długa;
b) położenie: ul. Górna, Dolna, Nadrzeczna;
c) wygląd: ul. Błotnista, Brukowana, Bagno;
d) funkcję: ul. Przejazd, Tamka;
e) funkcję w układzie przestrzennym: ul. Boczna, Główna, Tylna;
f) stosunek do innego obiektu miasta: ul. Mostowa, Ratuszowa, Kościelna.
Na przestrzeni wieków nazewnictwo miejskie ukształtowało się jako odrębny system nazw. W Warszawie
po raz pierwszy wykazał je spis z 1770 r. zawierający nazwy ulic pochodzenia zwierzęcego (ul. Lisia,
Pawia, Gęsia, Zajęcza) utworzonych najpewniej na wzór motywowany ul. Bykową (z 1564 r.) związaną
z przepędem bydła czy Gołębią (mon. od 1659 r.) nawiązującą do hodowli i sprzedaży gołębi.
Przełomem w nazewnictwie okazała się motywacja symboliczna, związana z nazewnictwem pamiątkowym,
które ma za zadanie uczcić określone osoby, instytucje czy wydarzenia. W Warszawie pierwsza nazwa
pamiątkowa zaistniała w 1807 r., nadając ulicy Miodowej nazwę cesarza Napoleona. Nazwy pamiątkowe
zaczęły się rozwijać bardzo szybko i tendencja ta trwa do dzisiaj, co w pewnym stopniu zakłóca równowagę
całego systemu.

Tablica z nazwą ulicy wzór nr 1

Tablica z nazwą ulicy wzór nr 2		

Tablica z nazwą ulicy wzór nr 3

Tablica z nazwą ulicy wzór nr 4

Tablica z nazwą ulicy wzór nr 5		

Stare typy oznakowania nazw ulic i nr domów
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W ścisłej klasyfikacji nazewniczej polski system nazewnictwa miejskiego
składa się z określonych typów nazw znaczeniowych (pochodzących
od nazw własnych czy pospolitych) i strukturalnych (nazwy identyczne
z podstawą, która może być nazwą własną, jak np. ul. Ciasna oraz Bagatela,
bądź nazwy tworzone za pomocą przyrostków jak np. ul. Mennicza,
wyrażeń przyimkowych jak np. ul. Nadwiślana lub złożenia właściwe
np. ul. Nowomiejska i zestawienia typu ul. Krzywe Koło). Na potrzeby
niniejszego scenariusza zajmiemy się tylko typami znaczeniowymi. Będą
to:
1. Nazwy pochodzące od innych nazw własnych:
a) nazwy ulic od nazw osobowych (od imion świętych, od nazw etnicznych
jak np. ul. Żydowska – XVI w., od właścicieli obiektów miejskich np. ul.
Karolowa – XVII w., nazwy pamiątkowe jak np. ul. Napoleona XIX w.);
b) nazwy ulic od nazw geograficznych i topograficznych (od nazw
miejscowości tzw. kierunkowe, np. ul. Toruńska – XV w. lub powstałe
na miejscu pierwotnej osady, np. ul. Leszno XVII w., od regionów
i obszarów geograficznych jak np. ul. Waliszewo – XVI w., od nazw
państw ul. Belgijska – XIX w., od nazw wodnych, czego przykładem jest
ul. Dunaj – XV w.).

Zmiany w rodzaju tablic Śródmieście ul. Próżna

2. Nazwy ulic tworzone od wyrazów pospolitych:
a) nazwy topograficzne (określające obiekty terenu ul. Polna – XVIII w.,
określające położenie ulicy, tu przykładem może być ul. Górna – XVIII w.,
charakteryzujące ulicę typu ul. Długa – XV w.);
b) nazwy przyrodnicze (od nazw drzew ul. Brzozowa – XVIII w., od nazw
roślin ul. Lawendowa – XVIII w., od ptaków ul. Sowia – XVIII w., od nazw
zwierząt ul. Ptasia – XVIII w., od grzybów jak ul. Kurkowa – XX w.);
c) nazwy ulic od nazwań ludzi (ul. Rybaki, Mnichów, Piekarska – XV w.);
d) nazwy ulic związane z wojskiem (ul. Gwardii – XVIII w., ul. Podchorążych,
Szwoleżerów, Grenadierów – XX w.);
e) nazwy ulic od nazw wytworów człowieka (ul. Piwna – XV w., ul.
Miodowa – XVI w.);
f) nazwy ulic metaforyczne (ul. Cudna – XV w., ul. Wolność – XVIII w.).
3. Nazwy pamiątkowe:
ul. Powstańców Śląskich, Bohaterów Września, 11 Listopada.

Dwa rodzaje oznaczenia numeracji budynku,
Stare Miasto

LITERATURA:
1. Śladami nazw miejskich Warszawy. Z prac Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy, Muzeum
Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2012.
2. Handke K., Dzieje Warszawy nazwami pisane, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2012.
3. Nazewnictwo miejskie Warszawy jako element społecznej przestrzeni miejskiej, [w:] „Krajobraz
warszawski”, Warszawa 1994.

PRZYDATNE LINKI:
Katalog nazw obiektów miejskich oraz wytyczne dotyczące zasad nadawania nazw placów i ulic
http://www.um.warszawa.pl
Ulice Warszawy – http://www.ulice.um.warszawa.pl
Mapy Warszawy – http://www.mapa.um.warszawa.pl
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Canaletto – malarz, który
uchwycił Warszawę
RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

• miniwykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie poznają sylwetkę Bernarda Bellotto zwanego Canaletto,
• poznają główne warszawskie dzieła Canaletta, ówczesny wygląd miasta i jego mieszkańców oraz
wkład malarza w odbudowę Warszawy,
• potrafią wykorzystać we własnej działalności twórczej współczesne media, np. aparat fotograficzny,
komputer.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Zdjęcia obrazów Canaletta.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut):

Osoba prowadząca pyta uczennice i uczniów, czy znają osobę Canaletta. Stara się uzyskać od nich jak
najwięcej informacji o tej postaci. Naprowadza ich na szczegóły jego biografii, poprzez pytania: skąd
pochodził, z jakim krajem kojarzy się jego nazwisko, w jakich czasach żył i pracował, z czego zasłynął dla
Warszawy. Na koniec przekazuje te informacje, które zostały pominięte przez uczennice i uczniów.

2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (22 minuty):

Nauczycielka lub nauczyciel prezentują prace Canaletta. Na początku można pokazać wszystkie bądź
większość prac. Zadają uczennicom i uczniom pytanie, czy rozpoznają miejsca albo charakterystyczne
obiekty. Następnie sami albo z pomocą uczennic lub uczniów wybierają dwie lub trzy fotografie, które
bardziej szczegółowo omawiają z uczennicami i uczniami. Początkowo zaczynają od architektury,
zwracając uwagę, że obrazy Canaletta przedstawiają wiele obiektów z dzielnic, placów i ulic Warszawy
stanisławowskiej.
Ukazują zarówno samo miasto, jak i jego peryferie, tj. tereny łazienkowskie, łąki wilanowskie czy Pragę.
Można dostrzec przenikanie się wsi do miasta, gdzie wśród małych drewnianych domostw wyrastają
wykwintne pałace (Widok Ujazdowa i Łazienek) i na odwrót, gdy na skutek ożywienia gospodarczego,
rozwoju przemysłu i handlu do miasta tłumnie ściąga ludność wiejska, która rozlewa się po ulicach
Warszawy.
Można zwrócić uwagę na przeobrażanie miasta, jego dysproporcje i sprzeczności. Z architektonicznie
ułożonym Krakowskim Przedmieściem sąsiadują nieuporządkowane drewniaki Powiśla (Widok
Warszawy z Pałacem Ordynackim). Naprzeciwko Pałacu Krasińskich (siedziby władz państwowych) widać
niezabudowaną, zagraconą kamieniami i drewnem działkę, na której pasą się krowy (plac Krasińskich).
Przed kościołem Wizytek odbywa się targ na siano, a tuż obok stoją drewniane zabudowania gospodarcze
(Kościół Wizytek).
Można wskazać, że Canaletto trzykrotnie namalował najbardziej reprezentacyjną ulicę – Krakowskie
Przedmieście. Raz od strony placu Zamkowego i dwa razy w kierunku tego placu (od kościoła św. Krzyża
i od posągu Matki Boskiej Passawskiej).
W dalszej części osoba prowadząca zwraca uwagę na szczegóły życia ulicznego. Prosi uczennice i uczniów,
aby opowiedzieli, co widzą na obrazach. Zwraca uwagę na różnorodność warstw społecznych, które
silnie ze sobą kontrastują (dworzanie w pudrowanych perukach kontra nędzarze, którzy w łachmanach
wyciągają rękę po datki). Pyta uczennice i uczniów, jakie widać sceny życia codziennego (handel, przeprawa
przez Wisłę, rozmowy i gawędy ludzi, robotnicy pracują przy budowach, pasterze pasą krowy). Na koniec
nauczycielka lub nauczyciel podkreślają, że dzięki precyzyjnemu odtworzeniu architektury, wierności
i dokładności, prace Canaletta zostały wykorzystane do odbudowy powojennych zniszczeń Warszawy.

3. REKAPITULACJA (5 minut):

Osoba prowadząca przypomina, że prace Canaletta są kopalnią informacji dla historyków architektury,
urbanistów, kostiumologów czy ogrodników. Są one zarówno dziełem sztuki, jak i materiałem dokumentalnym
dot. ówczesnych obyczajów, z zadziwiającą precyzją rysunku, perspektywy, wyczucia cech stylowych i piękna
architektury. Zaznacza, że Canaletto trafił na jeden z najbardziej dynamicznych i przełomowych momentów
rozwoju Warszawy. Podkreśla niezwykłą wartość tych prac i tragiczne dzieje związane z ich ochroną przed
najeźdźcami i działaniami wojennymi. Nie tylko przedstawiają one więc Warszawę, ale stanowią właściwie jej
cząstkę jako nielicznie zachowane tak wyjątkowej klasy zabytki.

4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel – w zależności od wieku uczennic i uczniów – zadają pracę domową:
1. Wykonanie zdjęcia nt. Życie na ulicy – wywołanie go i przedstawienie w formie krótkiego referatu.
2. Wykonanie zdjęcia – kadru podobnego do wybranego obrazu Canaletta i opisania zmian, jakie zaszły
od tamtego czasu.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
Bernardo Belotto urodził się 30 stycznia 1720 r. w Wenecji. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, w której
zawód malarza był dziedziczony (malował również jego dziadek i wujek). Nim przybył do Polski, działał
w Wenecji i innych włoskich miastach, a następnie m.in. w Wiedniu, Dreźnie czy Monachium. Zasłynął
dzięki temu jako malarz wedut (wł. widok, panorama) – pejzaży miejskich przedstawiających ogólny
widok miasta lub jego fragment. Bernardo znalazł się w Warszawie wraz ze swym synem Lorenzo
(także malarzem) w drodze na dwór carycy Katarzyny II. Otrzymał jednak od króla polskiego Stanisława
Augusta na tyle korzystne propozycje pracy, że zdecydował się pozostać w Polsce. Od 1768 był malarzem
nadwornym. Początkowo pracował przy dekoracji malarskiej Zamku Ujazdowskiego (1767-70).
Z tych prac zachował się jedynie projekt plafonu (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie).
Bernardo Bellotto zmarł w Warszawie listopada 1780 r. Jego nagrobek w kościele ojców kapucynów
(kościół Przemienienia Pańskiego) nie zachował się do naszych czasów.Głównym warszawskim dziełem
Bellotta jest wykonany na zamówienie królewskie cykl 26 wedut z widokami miasta powstałych w latach 177080, do Zamku Królewskiego w Warszawie, do specjalnie przeznaczonej na nie sali zwanej Salą Prospektową
(zmienioną w latach późniejszych na Salę Canaletta).
Do naszych czasów zachowały się 24 obrazy, z czego 22 znajdują się na Zamku Królewskim: Krakowskie
Przedmieście od strony Bramy Krakowskiej (1767-68 r.), Kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły
(1767-70 r.), Widok Warszawy od strony Pragi (1770 r.), Widok Warszawy z Pałacem Ordynackim
(1772 r.), Krakowskie Przedmieście w stronę Placu Zamkowego (1774 r.), Widok Łąk Wilanowskich (1775 r.),
Widok Pałacu Wilanowskiego od strony podjazdu (1776 r.), Widok Pałacu Wilanowskiego od strony parku
(1776 r.), Widok Pałacu Wilanowskiego od strony południowej (1777 r.), Widok Pałacu Wilanowskiego
od strony północno-wschodniej (1777 r.), Ulica Długa (1777 r.), Ulica Miodowa (1777 r.), Kościół Brygidek
i Arsenał (1778 r.), Kościół Sakramentek (1778 r.), Plac Krasińskich (1778 r.), Krakowskie Przedmieście od
strony Nowego Światu (1778 r.), Pałac Błękitny (1779 r.), Kościół Reformatów (1779 r.), Pałac Mniszchów
(1779 r.), Plac Żelaznej Bramy (1779 r.), Kościół Karmelitów (1780 r.), dwa obrazy w Muzeum Narodowym
w Warszawie: Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego (1773 r.) oraz Widok Ujazdowa i Łazienek (1776
r.).

Kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły (1767-70)

Kościół Karmelitów (1780)

Kościół Brygidek i Arsenał (1778)

Kościół Reformatów (1779)

63

Kościół Wizytek (1780)

Kościół Sakramentek (1778)

Krakowskie Przedmieście od strony Bramy Krakowskiej (1767-68)

Krakowskie Przedmieście od strony Nowego Światu (1778)

Krakowskie Przedmieście od strony placu Zamkowego (1774)

Pałac Błękitny (1779)

Pałac Mniszchów (1779)

Plac Krasińskich (1778)
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Plac Żelaznej Bramy (1779)

Ulica Miodowa (1777)

Ulica Długa (1777)

Widok łąk wilanowskich (1775)

Widok pałacu Wilanowskiego od strony parku (1776)

Widok pałacu Wilanowskiego od strony podjazdu (1776)

Widok pałacu Wilanowskiego od strony południowej (1777)

Widok pałacu Wilanowskiego od strony północno-wschodniej (1777)
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Widok Warszawy z pałacem Ordynackim (1772)

Widok Warszawy od strony Pragi (1770)

Dwa widoki zaginęły: Kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły z królem wizytującym spalone w 1767
roku skrzydło Zamku (1771 r.), oraz Plac Żelaznej Bramy od strony koszar Mirowskich. Canaletto w swoich
pracach przedstawia w sposób niezwykle precyzyjny obraz Warszawy w czasach panowania Stanisława
Augusta. Dostrzec to można zarówno w widokach z bliska, jak i obejmujących Warszawę szerokim
spojrzeniem.
Dzięki jego pracom możemy rozróżnić kilka warstw chronologicznych i stylowych w warszawskiej
architekturze. Najdawniejsza z nich to barok z czasów Zygmunta III, Władysława IV i Jana III Sobieskiego
widoczny w kościele Brygidek, kościele Sakramentek, Kolumnie Zygmunta czy pałacu Krasińskich. Kolejna
warstwa to późnobarokowa i rokoko, to kościół św. Krzyża i Wizytek oraz pałace: Pod Blachą, Błękitny,
Biskupów Krakowskich i Mniszchów. Ostatnia ówczesna dla Canaletta warstwa zachwyca nas budowlami
o formach klasycystycznych, wzniesionych lub przebudowanych za czasów Stanisława Augusta. Będzie to
pałac Teppera, fasada kościoła Karmelitów czy Biały Domek w Widoku Ujazdowa i Łazienek. Dzięki temu
mamy utrwalone nie tylko najważniejsze istniejące obiekty miasta, ale i pokazany proces transformacji
i wprowadzania zmian w wyglądzie ówczesnej Warszawy.
Fascynujący jest fakt, że Canaletto nigdy nie przedstawia żadnego obiektu w odosobnieniu, lecz ukazuje
je w całej okazałości wraz z otoczeniem: sąsiednimi budynkami, placem, ulicą, a przede wszystkim
ludźmi, którzy tworzą prawdziwy, niemal żywy obraz ruchu i życia, jaki tętnił w mieście. Zaskakujące
jest drobiazgowe i staranne określenie tychże postaci, ich sylwetki, ubioru, stroju czy nawet całej sceny,
w której uczestniczą. Mamy więc przekaz rozmaitych czynności, zajęć, sposobów zarobkowania i spędzania
wolnego czasu. W przedstawianych scenach mamy przedstawicieli wszystkich warstw społecznych od
króla, poprzez magnatów i duchowieństwo, szlachtę aż do mieszczan, Żydów, chłopów czy żebraków.
Współcześnie niezwykle cenne jest choćby odwzorowanie samych typów ubioru: cywilnego, duchownego,
wojskowego, szlacheckiego, mieszczańskiego, chłopskiego, w stylu występującym w Polsce i w innych
krajach.
Canaletto słynie przede wszystkim jako malarz architektury. Do sporządzenia rysunków przygotowawczych
z natury Bellotto, tak jak wszyscy twórcy wedut w XVIII w., używał przyrządu optycznego zwanego camera
obscura, który umożliwiał bezbłędne zarejestrowanie proporcji budynków oraz perspektywy. Widok
był malowany i wykańczany w pracowni. Uroku dodawało znakomite wyczucie cech stylowych i piękna
architektonicznego, szczegółów takich jak relief, kolor czy faktura obiektu. To właśnie te prace pozwoliły
artystom, inżynierom i robotnikom odtworzyć wiele obiektów czy detali architektonicznych podczas
powojennej odbudowy stolicy.

LITERATURA:
1. Sawicki T., Warszawa w obrazach Bernarda Belotta Canaletta, Warszawa-Kraków 1927.
2. Wallis M., Canaletto, Malarz Warszawy, PiW, Kraków 1954.
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Pomniki zeszły z cokołów

RODZAJ LEKCJI:
lekcja plenerowa

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

praca w grupach, zadanie domowe, prezentacja ustna

CZAS TRWANIA:

10 minut na wprowadzenie do tematu w czasie lekcji poprzedzającej; przygotowanie przez uczennice
i uczniów prezentacji (zadanie domowe) oraz dwie godziny lekcyjne na przeprowadzenie części właściwej
(w plenerze).

W SKRÓCIE:

Grupy uczniów opracowują historię wylosowanego pomnika stojącego na Trakcie Królewskim a w czasie
lekcji plenerowej wcielają się w rolę pomnika i opowiadają „swoją” historię.

CELE LEKCJI:

Zwrócenie uwagi uczniów na różnorodność warszawskich pomników oraz na ich dzieje. Podkreślenie
również, że pomniki budzą emocje z uwagi na postać lub wydarzenie, które upamiętniają, oraz miejsce
lub otoczenie, w którym się znajdują.

UWAGI:

Ze względu na formułę zajęć związaną ze spacerem po Krakowskim Przedmieściu, zalecane jest ich
przeprowadzenie cieplejszą porą roku. Zajęcia można dowolnie rozbudowywać, np. dodając pomniki, biorąc
pod uwagę te znajdujące się bliżej okolicy szkoły lub dodając wspomnienie o pomnikach, które nie istnieją
(np. zostały rozebrane). Na potrzeby scenariusza przyjęto formułę prezentacji w pierwszej osobie – pomniki
jakby mówią o sobie. Sposób prezentacji można zastąpić innym.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Wzory materiałów do wydrukowania przez nauczyciela zamieszczone są na końcu scenariusza
w części Pomoce dydaktyczne. Karty pomników – karty pracy do wypełnienia przez uczniów w trakcie
kompletowania informacji o wylosowanym pomniku.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. ZAJĘCIA POPRZEDZAJĄCE

W trakcie końcowych 10 minut lekcji nauczycielka lub nauczyciel zapowiadają zajęcia plenerowe, czyli spacer
po Trakcie Królewskim (Krakowskim Przedmieściu i placu Zamkowym). Krótko objaśniają uczennicom i uczniom
znaczenie historycznego szlaku, zwracają ich uwagę na stojące wzdłuż niego liczne pomniki. Zadaniem każdego
z monumentów jest upiększenie miasta oraz przypomnienie o ludziach i wydarzeniach w znaczny sposób
wpływających na historię i kulturę.
Nauczycielka lub nauczyciel podkreślają, że pomniki posiadają jeszcze inną cechę – interesujące dzieje (np. były
niszczone, konserwowane, budziły radość i niechęć). Wyjaśniają uczennicom i uczniom, że ich rolą będzie ożywić
niektóre pomniki (wcielić się w nie) i w krótkiej opowieści przybliżyć słuchaczom swoje dzieje. W czasie zajęć
uczennice i uczniowie dzielą się na mniejsze zespoły i losują kartkę z nazwą jednego z poniższych monumentów
wraz z polecanymi opracowaniami:
• POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA,
• POMNIK JÓZEFA PONIATOWSKIEGO,
• POMNIK ADAMA MICKIEWICZA,
• KOLUMNA ZYGMUNTA III WAZY.
Następnie każda uczennica i każdy uczeń otrzymują kartę pomnika z poleceniami do wykonania podczas
kompletowania opisu historii pomnika. Aby ją uzupełnić, uczennice i uczniowie powinni skorzystać
z opracowań dostępnych w bibliotece oraz w Internecie. Proszeni są o zabranie ze sobą na spacer notesów
oraz długopisów.

2. PRZEBIEG ZAJĘĆ W PLENERZE:

Proponowane miejsce rozpoczęcia wyprawy na Krakowskim Przedmieściu to pomnik Mikołaja Kopernika,
a zakończenia to Kolumna Zygmunta na placu Zamkowym.
O CZYM MÓWIĄ POMNIKI (80 minut):
Po przybyciu na miejsce rozpoczęcia zajęć, osoba prowadząca objaśnia uczennicom i uczniom ich
przebieg: wylicza kolejność przystanków (kolejne pomniki) na trasie spaceru oraz wręcza każdej osobie
po jeszcze jednej karcie pomnika. Informuje, że w czasie następujących po sobie prezentacji historii pomników
zadaniem słuchaczy jest, notować informacje zgodnie z wytycznymi karty (dzięki temu osoba prowadząca ma
możliwość oceny zaangażowania uczniów w czasie lekcji).
Następnie oddaje głos zespołowi, który wylosował pomnik Kopernika. Uczennice i uczniowie wcielają się
w rolę pomnika i opowiadają swoją historię. Po skończonej prezentacji wszystkie uczennice i uczniowie
przechodzą pod kolejny pomnik – Poniatowskiego – aby tam mógł zaprezentować się następny zespół.
Trasa jest kontynuowana, aż do Kolumny Zygmunta – ostatniego pomnika na trasie.
UPAMIĘTNIĆ, ALE JAK? (10 minut):
Po prezentacji wykonanej przez ostatnią grupę nauczycielka lub nauczyciel wraz z uczennicami i uczniami
podsumowują zajęcia. Rozmawiają z nimi na temat znaczenia pomników i zaskakujących ustaleń. Zadają
pytanie: który z pomników jest im najbliższy? Która historia była najciekawsza? Który pomnik wydaje
się najładniejszy? Jaki sens uczennice i uczniowie widzą w stawianiu pomników? Czy jest jakaś postać,
która według nich zasługuje na pomnik na Trakcie Królewskim lub w sąsiedztwie? A może są inne formy
upamiętniania niezwykłych osób?
(Opcjonalnie: jeżeli czas na to pozwala, temat pomników i upamiętniania można kontynuować w trakcie
kolejnej lekcji w klasie. Uczennice i uczniowie, w tych samych zespołach, wcielają się w rolę komitetów
społecznych, chcących upamiętnić jakąś ważną współczesną lub historyczną postać: wskazują osobę,
uzasadniają swój wybór, opracowują koncepcję pomnika, lokalizację, a następnie przedstawiają swoje
pomysły na forum klasy. Propozycje są dyskutowane).
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
HASŁA KLUCZOWE:
ZABYTEK – obiekt ruchomy lub nieruchomy, a także zespół obiektów lub miejsc, które stanowią świadectwo
epoki albo zdarzenia i mają wartość historyczną, naukową, kulturalną, artystyczną i z tej racji podlegają
ochronie prawnej. (Definicja wg Encyklopedii PWN).
POMNIK – posąg, obelisk, płyta itp., wzniesiony ku czci jakiejś osoby lub dla upamiętnienia jakiegoś
wydarzenia. (Definicja wg Słownika języka polskiego).
TRAKT KRÓLEWSKI – najbardziej reprezentacyjna trasa Warszawy rozpoczynająca się na placu
Zamkowym, biegnąca Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem w kierunku Wilanowa. Prócz
zabytkowych budowli – kamienic, świątyń, pałaców – wzdłuż Traktu Królewskiego zlokalizowane
są liczne pomniki. Najstarszy z nich to Kolumna Zygmunta III Wazy. W 1994 roku, decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej, Trakt został uznany za pomnik historii.
WAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT OMAWIANYCH W SCENARIUSZU POMNIKÓW:
POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA
• Pomnik upamiętnia polskiego astronoma Mikołaja
Kopernika, autora epokowego dzieła O obrotach sfer niebieskich.
• Figura jest siedząca, odziana w togę akademicką,
trzymająca sferę armilarną w jednej ręce, mająca oczy
obrócone ku niebu.
• Pomysłodawcą pomnika był Stanisław Staszic. Wiązał
jego powstanie z budową gmachu Towarzystwa Przyjaciół
Nauk (dzisiejszy budynek Polskiej Akademii Nauk stojący za
pomnikiem).
• Posąg zaprojektowany przez Duńczyka Bertela Thorvaldsena, podpisał on kontrakt na jego realizację w 1820
roku, ale pomnik został odsłonięty dopiero w 1830 roku.
Pieniądze na realizację pochodziły z publicznej zbiórki, choć
w większej części koszt pokrył Stanisław Staszic.
• Odlew z brązu został wykonany w zakładzie brązowniczym Pomnik Mikołaja Kopernika. Fot. P. Stryczyński
Norblina przy ul. Długiej w Warszawie. Prace prowadziła rodzina
Gregoire.
• Pomnik figuruje na wielu pocztówkach i zdjęciach.
• Został uszkodzony w czasie powstania warszawskiego, a następnie obalony przez Niemców i wywieziony
z zamiarem przetopienia. Po II wojnie światowej zrekonstruowano go z oryginalnych elementów.
• Pomnik jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
POMNIK JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
• Pomnik upamiętnia polskiego generała, wodza wojsk polskich Księstwa Warszawskiego (w czasach
napoleońskich).
• Książę przedstawiony jest jako jeździec na koniu – rzeźba była wzorowana na rzymskim pomniku Marka
Aureliusza. Obecnie stoi przy Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim.
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• Posąg został zaprojektowany przez Duńczyka Bertela
Thorvaldsena, umowa o realizację pomnika została
podpisana w 1820 roku.
Gotowy model został zaprezentowany dopiero w 1829
roku. Posąg był gotowy trzy lata później (w 1832 roku).
• Odlew z brązu został wykonany w zakładzie brązowniczym Klaudiusza Gregoire i jego syna Emila
(dawny zakład Norblina) przy ul. Długiej w Warszawie.
• Początkowo pomnik miał stanąć na placu Krasińskich,
następnie przed Pałacem Namiestnikowskim (obecnie
Pałac Prezydencki).
Po odlaniu pomnika została jednak cofnięta zgoda
cara na jego ustawienie w tym miejscu. Pomnik trafił
do Modlina, a następnie do rezydencji Paskiewicza
w Homlu (obecnie miasto na Białorusi). Do Polski
pomnik powrócił dopiero w 1922 roku – odsłonięto go
na placu Saskim (obecnie pl. Piłsudskiego).
• Pomnik figuruje na wielu pocztówkach i zdjęciach.
Zniszczony w czasie II wojny światowej; po ponownym
odlaniu w 1952 roku został odsłonięty w miejscu,
w którym stoi do dziś.
• Pomnik jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
POMNIK ADAMA MICKIEWICZA
• Jednym z inicjatorów i koordynatorów budowy pomnika
był pisarz Henryk Sienkiewicz. Pomnik przedstawia
Adama Mickiewicza w pozycji stojącej, w surducie,
z prawą ręką na piersi.
• Inicjatywa zainaugurowana w 1897 roku, a monument
został odsłonięty 24 grudnia 1898, w setną rocznicę
urodzin poety. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia
pochodziły z publicznej zbiórki.
• Projekt rzeźby powierzono Cyprianowi Godebskiemu.
Figura poety została odlana w brązie we Włoszech,
w pracowni Piotra Lippiego.
• Rozważano różne lokalizacje pomnika, m.in. pl.
Trzech Krzyży i pl. Warecki (obecnie pl. Powstańców
Warszawy) – ostatecznie przyjęto skwer przy Krakowskim
Przedmieściu.
• Został wysadzony w powietrze przez Niemców w 1944
roku. Po wojnie został odtworzony.
• Pomnik jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Fot. P. Stryczyński

Pomnik Adama Mickiewicza. Fot. P. Stryczyński

KOLUMNA ZYGMUNTA III WAZY
• Pomnik wzniesiony ku czci Zygmunta III Wazy – króla Polski w latach 1587-1632. Na ponad 20-metrowej
kolumnie figuruje postać w zbroi, z szablą i krzyżem w rękach oraz koroną na głowie.
• Fundatorem był Władysław IV Waza – syn Zygmunta. Uroczystego odsłonięcia dokonano w 1644 roku.
Jest to najstarszy warszawski pomnik.
• Posąg wyrzeźbiony przez Włocha Clemente Molli został odlany z brązu przez ludwisarza Daniela Tyma.
• Pomnik figuruje na wielu pocztówkach, zdjęciach i obrazach, jest jednym z symboli Warszawy i atrakcją
turystyczną.
• Kolumna wraz z rzeźbą zostały zniszczone przez Niemców w 1944 roku. Monument został zrekonstruowany
po wojnie.
• Pomnik jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
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DLA POSZERZENIA WIEDZY WARTO SIĘGNĄĆ PO OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE:
• Głębocki W., Warszawskie Pomniki.
• Grzesiuk-Olszewska I., Warszawska rzeźba pomnikowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
KARTKI Z NAZWAMI POMNIKÓW ORAZ WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI OPRACOWAŃ DO
WYLOSOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA
Historię pomnika Kopernika można poznać, czytając artykuł Piotra Biegańskiego Pomnik Kopernika
w Warszawie opublikowany w czasopiśmie „Ochrona Zabytków” nr 1 z 1953 roku (str. 47-54).
POMNIK JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
Historię pomnika Poniatowskiego można przeczytać na portalu culture.pl. w artykule pt. Bertel
Thorvaldsen, Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.
KOLUMNA ZYGMUNTA III WAZY
Historię kolumny Zygmunta można poznać, czytając artykuł Krzysztofa Lesiaka Kolumna Zygmunta: jej
kolejne przekształcenia i restauracje opublikowany w czasopiśmie „Ochrona Zabytków” nr 50/2 z 1997
roku (str. 121-141).
Inna literatura: Grzesiuk-Olszewska I., Warszawska rzeźba pomnikowa.
POMNIK ADAMA MICKIEWICZA
Historię pomnika Mickiewicza można przeczytać na portalu histmag.org. w artykule pt. Pomnik Adama
Mickiewicza. Dzieje budowy pomnika zostały opisane przez Zygmunta Wasilewskiego w 1899 roku. Artykuł
dostępny na portalu: http://bcpw.bg.pw.edu.pl
Inna literatura: Grzesiuk-Olszewska I., Warszawska rzeźba pomnikowa.

KARTA POMNIKA
• Wyjaśnij, kogo pomnik upamiętnia.
• Opisz formę pomnika oraz wygląd postaci.
• Wskaż, z jakiej okazji pomnik został postawiony, kiedy oraz kto był jego inicjatorem.
• Ustal, kto zaprojektował pomnik, kto wyrzeźbił, a kto wyprodukował i sfinansował.
• Wskaż, ile czasu powstawał, czy prace przebiegały bez problemu.
• Określ, z jakiego materiału został wykonany, jakiej techniki do tego użyto.
• Przybliż, w jaki sposób go stawiano, dlaczego stoi akurat w danym miejscu, czy był przestawiany w inne
miejsce.
• Dowiedz się, czy był obiektem budzącym emocje, czy był lubiany przez warszawianki i warszawiaków lub
turystów, czy uwieczniano go na fotografiach, pocztówkach.
• Wyjaśnij, czy ucierpiał w czasie wojen, czy nosi na sobie ślady zniszczeń.
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Moja okolica – moje miejsca

RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:

dyskusja, praca indywidualna

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

W SKRÓCIE:

Uczennice i uczniowie rozmawiają o tym, czym są atrakcje turystyczne oraz o warszawskich przykładach
takich miejsc, tworzą z myślą o rówieśnikach trasę turystyczną po własnej dzielnicy, uwzględniając
zarówno obiekty zabytkowe, jak i własne ulubione miejsca.

CELE LEKCJI:

Uświadomienie uczennicom i uczniom fenomenu popularnych w Warszawie historycznych miejsc,
zabytków i innych atrakcji turystycznych. Zwrócenie ich uwagi także na wartość lokalnego (dzielnicowego,
osiedlowego) dziedzictwa i jego krajobrazu kulturowego.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Wykonana przez osobę prowadzącą schematyczna mapka (najlepiej na kartce w formacie A3) rejonu,
w którym mieszkają uczennice i uczniowie, z zaznaczeniem kilku najważniejszych ulic, terenów zielonych,
cieków wodnych i charakterystycznych budowli (szkoła, kościół, urząd, dom kultury), które pozwolą im na
zorientowanie się w przestrzeni.
Na marginesie mapki należy pozostawić wolne pole. Miejsce to jest przeznaczone dla uczennicy lub ucznia,
na wypełnienie krótkimi tekstami opisującymi zamieszczone przez siebie punkty na mapie (tzw. legenda).
Na potrzeby zajęć mapka powinna zostać powielona w liczbie odpowiadającej liczbie uczennic i uczniów.
Lista rodzajów atrakcji turystycznych koniecznych do umieszczenia na opracowywanej mapce (wzór listy
do wydrukowania znajduje się w części Pomoce dydaktyczne).
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PRZEBIEG LEKCJI:
1. WARSZAWSKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE (10 minut):

Prowadzący zajęcia prosi uczennice i uczniów o zdefiniowanie pojęcia atrakcja turystyczna. Dopytuje
o powody, dla których turyści odwiedzają jakieś miejsca. Prosi o podanie pięciu przyczyn, dla których
uczennice i uczniowie wybierają się w podróż do jakichś odległych miejsc.
Propozycje zapisywane są na tablicy. Następnie nauczycielka lub nauczyciel proszą o wymienienie nazw
internetowych narzędzi i aplikacji, z których uczennice i uczniowie korzystają przy wyborze miejsca, które
odwiedzają. Dopytują o to, czy na podjętą decyzję mają wpływ opinie znajomych, reklama lub moda.
Zachęcają do wskazania przykładów największych warszawskich atrakcji turystycznych. (Opcjonalnie:
prowadzący zajęcia prosi uczennice i uczniów o skorzystanie z Internetu w swoich telefonach komórkowych
i pobranie broszury Warszawa TOP 10 ze strony warsawtour.pl oraz wskazanie na jej podstawie 10 miejsc
w Warszawie powszechnie uznanych za atrakcje turystyczne. Nauczycielka lub nauczyciel rozmawiają
z uczennicami i uczniami o dokonanym w publikacji wyborze, dopytują, co sądzą o tych propozycjach, które
z proponowanych atrakcji zastąpiliby innymi).

2. MOJA OKOLICA – MOJE MIEJSCA (25 minut):

Następnie osoba prowadząca zachęca uczennice i uczniów do spojrzenia przez pryzmat atrakcji
turystycznej na swoją najbliższą okolicę (dzielnicę). Dopytuje: czy ona może być atrakcją w oczach
turystów? Czy jest coś interesującego, coś wyjątkowego w jej krajobrazie kulturowym? Jaką historię
chcielibyśmy o niej opowiedzieć oraz jakie miejsca pokazać rówieśnikowi z innego miasta? Czy wypisane
na tablicy przyczyny odwiedzania jakichś miejsc mogą się odnosić się również do mojej okolicy?
Prowadzący rozdaje uczniom przygotowane schematyczne mapki najbliższej okolicy i wyjaśnia zadanie:
nakreślenie jednodniowej trasy turystycznej przygotowanej z myślą o rówieśnikach. Na trasie powinny
znaleźć się obiekty i miejsca, które są ważne/wartościowe dla uczennic i uczniów oraz dla lokalnej
społeczności, które chcieliby pokazać kolegom i koleżankom z innych miejscowości. Uczennice i uczniowie
otrzymują również listę rodzajów atrakcji turystycznych koniecznych (minimalna liczba) do umieszczenia
na opracowywanej mapce.
Autorski przewodnik powinien składać się z wersji graficznej (szlaku, kolejnych punktów) oraz opisowej
legendy przedstawiającej miejsce oraz uzasadniającej wybór (do dwóch zdań, np. trzy domy przy ul.
Targowej, jedne z najstarszych budynków w naszej dzielnicy. Mieści się tam moje ulubione Muzeum
Warszawskiej Pragi, w którym odbywają się interesujące zajęcia).
W celu poszukiwania nazw/inspiracji/propozycji dopuszczalne jest korzystanie z Internetu w telefonach
komórkowych. Można korzystać również z popularnych aplikacji internetowych, takich jak Mapy Google,
TripAdvisor oraz zajrzeć na stronę internetową urzędu dzielnicy – tam często opisywane są lokalne atrakcje
turystyczne. Osoba prowadząca w miarę możliwości podchodzi do każdej uczennicy i ucznia wspiera ich
w wyborach oraz w poprawnym ulokowaniu miejsc na mapie.

3. PREZENTACJA (10 minut):

Ochotniczki i ochotnicy prezentują swoje mapki z trasami na forum klasy, wymieniają zaznaczone na
niej miejsca, dodając uzasadnienie swojego wyboru. Dodatkowym efektem zajęć może być prezentacja
wszystkich map w formie gazetki ściennej lub wykonanie (wydrukowanie) wspólnego młodzieżowego
przewodnika turystycznego po dzielnicy.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
HASŁA KLUCZOWE:
ZABYTEK – obiekt ruchomy lub nieruchomy, a także zespół obiektów lub miejsc, które stanowią
świadectwo epoki albo zdarzenia i mają wartość historyczną, naukową, kulturalną, artystyczną i z tej racji
podlegają ochronie prawnej. (Definicja wg Encyklopedii PWN).
TURYSTYKA – wszelkie formy zmiany miejsca pobytu, jeśli nie są związane z pracą zawodową lub zmianą
miejsca zamieszkania, tak w kraju, jak i za granicą. (Definicja wg Encyklopedii PWN).
DZIEDZICTWO KULTUROWE – to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek
naszych czasów. Oznacza wartość materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków i określającą
naszą kulturę. Elementem dziedzictwa kulturowego są zabytki, które można podzielić na: zabytki ruchome,
zabytki nieruchome oraz zabytki archeologiczne. (Definicja wg Narodowego Instytutu Dziedzictwa).
Dziedzictwo kulturowe to współczesna konsumpcja przeszłości. (Definicja wg G. Ashwortha, zawarta
w książce Planowanie Dziedzictwa).
ATRAKCJA TURYSTYCZNA – pojęcie bardzo szerokie, np. mogą to być unikalne miejsca, obiekty,
wydarzenia, które interesują turystów, tj. zabytki, przyroda, krajobraz, festiwal.

Fotografie P. Stryczyński

Ogród Botaniczny

Plac Trzech Krzyży

Pomnik Chopina

Muzeum Narodowe
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Cmentarz Powązkowski

Dawne zbiorniki na gaz na Woli

Łazienki Królewskie

Muzeum Wojska Polskiego

Stare i Nowe Miasto

Wybieg dla niedźwiedzi

Fotografie P. Stryczyński

EKOTURYSTYKA – forma turystyki polegająca na świadomym podróżowaniu do miejsc o zachowanych
naturalnych walorach przyrodniczych lub kulturowych, których nie zakłóca infrastruktura turystyczna.
(Definicja wg Encyklopedii PWN). Interesujący artykuł został opublikowany na portalu sozosfera.pl
KRAJOBRAZ KULTUROWY – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze
i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności
człowieka. (Definicja wg Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
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PRZYKŁADY POPULARNYCH TURYSTYCZNYCH NARZĘDZI INTERNETOWYCH:
• Portal TripAdvisor, na którym prezentowane są opinie o atrakcjach turystycznych z całego świata, także
z Warszawy oraz ich oceny.
• Mapy Google, w których można zapoznać się z opiniami innych użytkowników na temat atrakcji
turystycznych z całego świata.
• Serwis Booking.com to najpopularniejszy i największy serwis, dzięki któremu możemy zarezerwować
miejsce w hotelu lub hostelu.
• Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy: warsawtour.pl.
• Propozycje lokalnych atrakcji turystycznych warszawskich dzielnic umieszczane są także na stronach
internetowych poszczególnych urzędów dzielnic Warszawy.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Rodzaje atrakcji turystycznych koniecznych do umieszczenia na opracowywanej mapce (lista do wydrukowania
i rozdania wśród uczennic i uczniów):
• trzy lokalne obiekty zabytkowe świadczące o historii dzielnicy (np. wyjątkowa kamienica, fabryka
o interesującej architekturze, kościół, brukowana ulica, plac, popularny pomnik, zespół kamienic, park).
Uwaga: aktualny wykaz warszawskich zabytków jest publikowany na stronie Narodowego Instytutu Zabytków.
• miejsce kultury (np. muzeum, galeria, dom kultury, sala koncertowa, biblioteka).
• miejsce atrakcyjne przyrodniczo (np. łąka lub staw w parku, brzeg rzeki z piękną panoramą miasta).
• miejsce do spożycia posiłku (np. ulubiona kawiarnia, popularny miejski plac, park, w którym można
zorganizować piknik).
• miejsce do wypoczynku i rekreacji (np. park, klub młodzieżowy, ścianka wspinaczkowa, skatepark, basen).
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Wisła Warszawie,
warszawiankom
i warszawiakom
RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła podstawowa klasy 4-8

METODA PRACY:
praca w grupach

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

W SKRÓCIE:

Za pomocą analizy reprodukcji obrazów czy fotografii uczennice i uczniowie uświadamiają sobie ważną
rolę Wisły w życiu warszawianek i warszawiaków, dzielą się własnym doświadczeniem w zakresie tego
tematu.

CELE LEKCJI:

Zwrócenie uwagi uczennicom i uczniom na znaczenie Wisły dla Warszawy i mieszkanek i mieszkańców
miasta poprzez eksplorację jej dziedzictwa kulturowego za pomocą archiwalnych zdjęć i obrazów.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• Wydruki w dobrej jakości i w formacie A3 ilustracji (fotografii oraz dzieł malarskich) dotyczących Wisły
(zestawienie proponowanych wydruków znajduje się w części Pomoce dydaktyczne). Do każdej ilustracji
(w miarę możliwości) należy dodać jej tytuł oraz autora.
• Uczniowskie telefony komórkowe z dostępem do Internetu.
• Zapisane na szkolnej tablicy trzy polecenia, które posłużą do opisania ilustracji:
- opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne),
- określ, z jakiego okresu pochodzi ilustracja,
- określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. JAK POSTRZEGAMY WISŁĘ (10 minut):
Osoba prowadząca, nie zdradzając jej nazwy, prezentuje uczennicom i uczniom współczesną fotografię Plaża
przy Moście Poniatowskiego w Warszawie Pomoce Dydaktyczne – fotografia nr 1. Uczennice i uczniowie
proszeni są o opisanie widzianej sceny, o próbę określenia miejsca jej wykonania i pory roku, a także
uczestników wydarzenia.
W miarę potrzeby nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają uczennicom i uczniom, że jest to miejsce popularnie
zwane Poniatówką (swoją nazwą nawiązuje do pobliskiego mostu Poniatowskiego oraz do funkcjonującej
przed wojną po jego drugiej stronie plaży).
Jest jedną z kilku warszawskich plaż. Dopytują uczennice i uczniów o popularność takiego sposobu spędzania
czasu wśród nich oraz innych mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Informują, że wspólnie przyjrzą się
różnym historycznym i współczesnym przykładom roli Wisły w życiu warszawianek, warszawiaków
i Warszawy.
2. WISŁA A WARSZAWA (25 minut):
Uczennice i uczniowie łączą się w grupy. Każda z nich otrzymuje po jednej (lub po kilka) ilustracji z zestawu
wydrukowanego przez nauczycielkę lub nauczyciela. Zadaniem grup jest je opisać, korzystając z wytycznych
zapisanych na tablicy, i wywnioskować, jaką Wisła odgrywa/odgrywała rolę w życiu Warszawy.
Przy realizacji zadania uczennice i uczniowie mogą korzystać z Internetu w swoich telefonach komórkowych
oraz z podpowiedzi i wskazówek osoby prowadzącej (informacje na temat prezentowanych ilustracji są
zestawione w opracowaniu w części Baza wiedzy dla osoby prowadzącej zajęcia). Każda grupa przedstawia
efekt swojej pracy. Propozycje roli Wisły zapisywane są na tablicy.
3. MOJA WISŁA (10 minut):
W ostatniej części zajęć nauczycielka lub nauczyciel zachęcają również do refleksji nad rolą Wisły
w przyrodzie (znaczenie dla roślinności, ptaków, ryb i innych zwierząt) oraz proszą uczennice i uczniów
o opisanie roli warszawskiej Wisły w ich życiu, o podzielnie się historiami rodzinnymi, własnym
doświadczeniem. Jeżeli pojawią się propozycje, które nie zostały zapisane na tablicy, to należy uzupełnić
listę. W ten sposób powstaje zestawienie pokazujące historyczną i współczesną zależność Warszawy od
Wisły. Na koniec wszyscy zastanawiają się, które przykłady z historii ich szczególnie zainteresowały lub
zainspirowały, a które warto reaktywować.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
WAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT OMAWIANYCH ILUSTRACJI:
1. FOTOGRAFIA AUTORSTWA TADEUSZA RUDZKIEGO: Plaża przy moście Poniatowskiego.
Na zdjęciu widać ludzi wypoczywających na popularnej Poniatówce – współczesnej plaży zlokalizowanej
w Warszawie przy zabytkowym moście Poniatowskiego. Zdjęcie zostało wykonane w wiosenne sobotnie
popołudnie (w kwietniu 2015 roku). Jest przykładem na popularność Wisły jako miejsca wypoczynku
i spotkań wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
2. FOTOGRAFIA AUTORSTWA UŻYTKOWNIKA PANEK: Filtry Warszawskie.
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
W centralnej części kadru widzimy zieloną przestrzeń oraz zespół budynków z czerwonej cegły. To teren
Filtrów Warszawskich – od XIX wieku dostarczających dla warszawianek i warszawiaków wodę. Filtry powstały
z inicjatywy prezydenta Sokratesa Starynkiewicza wg projektu Williama Lindleya. To tu jest oczyszczana
woda pochodząca z Wisły. Zakład zarządzany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Większość obiektów jest chroniona wpisem do rejestru zabytków, a cały kompleks został uznany za pomnik
historii.
• Określ, z jakiego okresu pochodzi ilustracja.
Zdjęcie zostało wykonane we wrześniu 2012 roku.
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Rolą Wisły jest dostarczanie wody warszawiankom i warszawiakom i odbiór ścieków (ścieki trafiają do
oczyszczalni, a po skończonym procesie oczyszczania woda trafia z powrotem do rzeki).
3. FOTOGRAFIA AUTORSTWA GRAŻYNY RUTOWSKIEJ: Rekreacja na plaży nad Wisłą w Warszawie.
(Zbiory: NAC).
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
Kąpiący się i wypoczywający na plaży. W oddali zabudowa warszawskiej Pragi w rejonie Wybrzeża
Szczecińskiego przy zbiegu z ul. Kłopotowskiego i ul. Okrzei – widoczne bloki mieszkalne osiedla Panieńska
oraz zabytkowa Komora Wodna (niski budynek z lewej strony kadru). Podobne plaże ciągnęły się niemal
wzdłuż całego praskiego brzegu Wisły. Obecnie w tym miejscu brzeg jest porośnięty gęstą roślinnością. Warto
zwrócić uwagę na kąpiących się w Wiśle – w późniejszym okresie stan rzeki znacznie się pogorszył i takie
sceny przeszły do historii.
Po wieloletniej przerwie obserwujemy powrót mieszkanek i mieszkańców Warszawy do zwyczaju spędzania
czasu na plażach – pomocne w tym było uporządkowanie i przygotowanie plaż. Wciąż jednak kąpiel w Wiśle
wiąże się z dużym ryzykiem – jej prądy są silne, pojawiają się wiry, a dno nie jest unormowane. Obecnie nie
ma wyznaczonych legalnych miejsc do kąpania.
Widoczna na zdjęciu Komora Wodna (dziś siedziba Urzędu Stanu Cywilnego) to dawne miejsce poboru opłat
za przejazd przez istniejący tu w XIX wieku most łyżwowy. Obecnie obiekt jest chroniony wpisem do rejestru
zabytków.
• Opisz, z jakiego okresu pochodzi ilustracja.
Wydarzenie miało miejsce w lipcu 1969 roku.
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Pełni funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe. Podobne przykłady z historii i współczesności: trasy
spacerowe, rowerowe, narciarskie (biegówki) wzdłuż Wisły, wędkowanie.
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4. FOTOGRAFIA AUTORSTWA UŻYTKOWNIKA BOSTON9: Wjazd na most Poniatowskiego od strony Alej
Jerozolimskich.
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
Widać charakterystyczne wieżyczki mostu Poniatowskiego, tory tramwajowe oraz jezdnie wypełnione
samochodami i autobusami. Most bezpośrednio łączy dwie dzielnice Warszawy: Śródmieście i PragęPołudnie.
Most ma bardzo skomplikowane dzieje. Został oddany do użytku w 1914 roku. Pozwolił na rozwój
prawobrzeżnej Warszawy (m.in. Saskiej Kępy). W swojej historii dwukrotnie był niszczony – najpierw
w 1915, gdy jego środkowe przęsła zostały wysadzone w powietrze przez wycofujących się z Warszawy
Rosjan i w 1944 roku, gdy został zburzony przez uciekających żołnierzy niemieckich. Za każdym razem był
odbudowywany. Most Poniatowskiego jest chroniony wpisem do rejestru zabytków. Poza samą konstrukcją
szczególnie interesująca jest jego oprawa architektoniczna (wieżyce, kamienne ławeczki), których autorem
był Stefan Szyller. Wisła była barierą w transporcie i komunikacji pomiędzy prawobrzeżną i lewobrzeżną
Warszawą. Techniczne rozwiązania takie jak mosty pozwalały na jej ujarzmienie.
• Opisz, z jakiego okresu pochodzi ilustracja.
Zdjęcie zostało wykonane w sierpniu 2011 roku.
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Wisła jako przeszkoda. Podobne techniczne rozwiązania stosowane w celu pokonania Wisły i połączenia
warszawskich brzegów to inne mosty (np. most Śląsko-Dąbrowski znajdujący się w gminnej ewidencji
zabytków) oraz metro (II linia metra przechodzi pod dnem Wisły). W celu zniwelowania ryzyka powodzi
i opanowania wylewów Wisły wybudowano wały przeciwpowodziowe.
5. OBRAZ ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO: Święto Trąbek.
(Zbiory: Muzeum Narodowe w Warszawie).
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
Brzeg warszawskiej Wisły na wysokości Nowego Miasta – w tle widoczny pociąg jadący mostem przy Cytadeli
(dziś w tym miejscu znajduje się most Gdański). Widać również liczne barki towarowe (tzw. berlinki) oraz
tratwy, a także mniejsze łódki. Jest późne popołudnie. Warszawscy Żydzi zebrani nad wodą wznoszą modlitwy.
To żydowski rytuał Taszlich – obrzęd symbolicznego oczyszczenia z grzechów, polegający na wyrzuceniu
w nurt rzeki, strumienia lub do morza drobin wytrząśniętych z kieszeni. Czynności tej towarzyszą stosowne
modlitwy. Obrzęd jest częścią święta Rosz ha-Szana. Charakterystyczną cechą liturgii tego dnia jest gra na
trąbie wykonanej z rogu baraniego. W Polsce nie-Żydzi nazywali te dni Świętem Trąbek. Jest to obraz olejny
wykonany na płótnie przez Aleksandra Gierymskiego. Oryginał obrazu znajduje się w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie. Artysta w swojej twórczości często uwzględniał sceny z życia codziennego
Warszawy.
• Opisz, z jakiego okresu pochodzi ilustracja.
Obraz został namalowany w 1884 roku.
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Rola Wisły w obrzędach religijnych warszawskich Żydów; w kulturze – Wisła pojawia się w różnych tekstach
kultury, na obrazach, w filmach i piosenkach – np. w piosence Sen o Warszawie Czesława Niemena.
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6. OBRAZ CANALETTA: Widok Warszawy od strony Pragi.
(Zbiory: Zamek Królewski).
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
Widzimy panoramę Warszawy z Zamkiem Królewskim i zabudową Starego i Nowego Miasta, liczne
jednostki pływające po Wiśle różnej wielkości. Po lewej stronie kadru zabudowa praskiego brzegu, wyraźnie
o charakterze wiejskim. Obecność młynów wodnych. Wisła oddziela obydwa miasta, w czasach powstania
obrazu Warszawa i Praga stanowiły osobne organizmy miejskie. To nad Wisłą ulokowano miasto – rzeka mogła
stanowić linię obronną, a jednocześnie była źródłem wody i pożywienia oraz miejscem wylewania ścieków.
Wisła jest także korytarzem napowietrzającym miasto. Widoczna skarpa warszawska to charakterystyczny
element ukształtowania krajobrazu Warszawy oraz stanowi wraz z zabytkowymi budynkami (a ostatnio także
wieżowcami) jeden z najważniejszych elementów jej współczesnej panoramy. Autorem obrazu jest Bernardo
Bellotto zwany Canaletto. Na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego namalował widoki (pejzaże
miejskie) Warszawy. Wizerunki miasta z jego dzieł zostały wykorzystane przy odbudowie Warszawy po
zniszczeniach z II wojny światowej.
Obraz znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie.
• Opisz, z jakiego okresu pochodzi ilustracja.
Obraz został namalowany w 1770 roku.
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Wisła przepływająca przez Warszawę jest ważnym składnikiem układu i krajobrazu miasta.
7. FOTOGRAFIA UŻYTKOWNIKA KREON1974: Pomnik Syrenki warszawskiej.
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
Widzimy most Świętokrzyski oraz na pierwszym planie pomnik Syreny – kobiety z rybim ogonem, która
w prawej ręce trzyma miecz, a w lewej tarczę z orłem i napisem „Warszawa”. Pomnik stoi nad Wisłą, na
bulwarze. Nawiązuje do jednego z symboli Warszawy. Syrena znajduje się w herbie miasta i jest bohaterką
kilku legend.
• Opisz, z jakiego okresu pochodzi ilustracja.
Fotografia jest współczesna, natomiast Syrena została odlana z brązu w 1938 roku. Autorką rzeźby jest
Ludwika Nitschowa, a pozowała jej Krystyna Krahelska (autorka znanej piosenki Hej, chłopcy, bagnet na
broń).
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Rola Wisły w symbolice i legendach. Inne przykłady: pomnik Kościuszkowców na praskim brzegu Wisły;
płyta Desantu 3 Dywizji Piechoty 1 Armii WP upamiętniająca desant żołnierzy spieszących na pomoc
walczącym powstańcom we wrześniu 1944 roku.
8. FOTOGRAFIA KONRADA BRANDLA: Galary na Wiśle w Warszawie.
(Zbiory: Biblioteka publiczna m.st. Warszawy)
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
Brzeg warszawskiej Wisły, w tle fragment mostu Kierbedzia (widoczne filar i fragment przęsła). Przystań
dla barek na wysokości Mariensztatu. Barki wyładowane towarami – prawdopodobnie są to ziemniaki lub
jabłka. Pomiędzy nimi przechadzają się ludzie – przypuszczalnie właściciele towarów oraz kupcy. Towar
został przywieziony na barkach z południowych obszarów Wisły, która służyła do przewożenia różnych
towarów barkami o różnych wymiarach. Jedną z popularnych form barek była tzw. berlinka (barka kryta).
Rzeką często również spławiano drewno.
• Opisz, z jakiego okresu pochodzi ilustracja.
Zdjęcie zostało wykonane przez fotografa Konrada Brandla w II poł. XIX wieku.
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Wisła pełniła rolę szlaku towarowego, pozwalała na przewóz i handel. W Warszawie istnieją trzy porty
o różnych funkcjach: praski, żerański oraz czerniakowski. Pierwszy i ostatni znajdują się w gminnej
ewidencji zabytków.
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9. OBRAZ ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO: Piaskarze.
(Zbiory: Muzeum Narodowe w Warszawie)
• Opisz ilustrację (sięgnij także po wiadomości historyczne).
Brzeg Wisły, wysoki, umocniony, w tle most Kierbedzia i charakterystyczna kratownica. Przy brzegu
zacumowane łodzie z żaglami. Na pierwszym planie łódki wypełnione piaskiem. Pracujący mężczyźni
wyładowują piasek na brzeg. Piaskarze z dna Wisły pozyskiwali ważny surowiec budowlany: piasek i żwir.
Jednocześnie dzięki ich pracy udrażniano koryto rzeki, utrzymywano żeglowność i osłabiano potencjalne
powodzie. Wydobywanie piasku odbywało się za pomocą specjalnych narzędzi oraz siły fizycznej.
• Opisz, z jakiego okresu pochodzi obraz.
Obraz został namalowany w 1887 roku.
• Określ rolę Wisły w widocznej scenie i podaj podobne przykłady.
Rola Wisły w życiu handlowym i rzemieślniczym; inne przykłady: produkcja łodzi przez warszawskie firmy;
pozyskiwanie lodu na potrzeby chłodzenia wnętrz piwnic i spiżarni (lodówki przed wojną były rzadkością).

WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NASTĘPUJĄCYCH STRON:
www.wislawarszawska.pl
www.dzielnicawisla.um.warszawa.pl
www.jawisla.pl
www.portczerniakowski.waw.pl
www.rokwisly.pl/zasoby/biblioteczka-wislana
www.przewodnik.fundacjakim.pl
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ZESTAW MATERIAŁÓW
1. Fotografia autorstwa Tadeusza Rudzkiego: Plaża przy
moście Poniatowskiego w Warszawie.

2. Fotografia autorstwa użytkownika Panek: Filtry
Warszawskie.

3. Fotografia autorstwa Grażyny Rutowskiej: Rekreacja
na plaży nad Wisłą w Warszawie.

4. Fotografia autorstwa użytkownika Boston9: Wjazd
na most Poniatowskiego od strony Alej Jerozolimskich.
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5. Obraz Aleksandra Gierymskiego: Święto Trąbek.

6. Obraz Canaletta: Widok Warszawy od strony Pragi.

7. Fotografia użytkownika kreonl974: Pomnik Syrenki
warszawskiej.

8. Fotografia Konrada Brandta: Galary na Wiśle w Warszawie.

9. Obraz Aleksandra Gierymskiego: Piaskarze.
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Co mogę zrobić dla zabytku?

RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła ponadpodstawowa

METODA PRACY:

• wykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczniami uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie rozumieją znaczenie słowa zabytek i potrafią wskazać formy ochrony
zabytków,
• znają przyczyny słabej kondycji warszawskich zabytków, rozumieją, że ich obecny stan 		
wymaga podjęcia działań związanych z ochroną i opieką nad nimi,
• rozumieją znaczenie zabytków w kulturze i historii Warszawy.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Ustawa o ochronie zabytków (wypis z przepisów), przykładowa decyzja o wpisie do rejestrów zabytków,
przykładowy MPZP, karta ewidencji zabytków.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (12 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel zapisują ustawową definicję zabytku na tablicy, oddzielnym kolorem
zaznaczają wyrazy:
• nieruchomość lub rzecz ruchoma,
• dzieło człowieka,
• poprzednia epoka,
• wartość,
• społeczność.
Nauczycielka lub nauczyciel pytają uczennice i uczniów, jak rozumieją te pojęcia, czy jest jakieś słowo, które
je łączy. Pomagają im w interpretacji i naprowadzają na poprawne zrozumienie. Z racji, że definicja ta składa
się z pięciu kluczowych elementów, można posiłkować się liczeniem za pomocą dłoni i pięciu palców, co
ułatwi uczennicom i uczniom zapamiętanie. Po wspólnej dyskusji osoba prowadząca prosi uczennice i uczniów
o zanotowanie definicji zabytku.
W dalszej części nauczycielka lub nauczyciel proszą o przeczytanie fragmentu ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami i odnalezienia czterech form ochrony zabytków. Omawiają je wszystkie, zaznaczając, iż
wpis do rejestru zabytków nie stanowi jedynej formy ewidencjonowania obiektów zabytkowych, gdyż oprócz
rejestru wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji zabytków. Jest ona podstawą dla sporządzania
programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.
Uczennice i uczniowie powinni zapamiętać, iż formy ochrony zabytków stanowią narzędzia prawne, mające
na celu zapewnienie warunków umożliwiających trwałe zachowanie zabytków, w szczególności poprzez
zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla ich wartości oraz udaremnianie niszczenia
i niewłaściwego korzystania z zabytków.
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (20 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel pytają uczennice i uczniów, jak postrzegają warszawskie zabytki. Czy są
należycie chronione i otoczone właściwą opieką? Zwracają uwagę, że zabytki to nie tylko Zamek Królewski,
Łazienki czy bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ale w większości są to obiekty, które często
mijamy na co dzień: kamienice, kościoły, cmentarze, budynki użyteczności publicznej (urzędy, dworce,
szkoły). Próbuje wspólnie z uczennicami i uczniami zastanowić się nad przyczynami, które doprowadziły
do złego stanu technicznego zabytków, zwracając uwagę, że proces degradacji postępuje od wielu dekad,
a współcześnie dochodzą jeszcze kolejne problemy.
Osoba prowadząca zajęcia zadaje uczennicom i uczniom pytanie, w jaki sposób mogą się włączyć
w działania służące ochronie i opiece nad zabytkami. Przybliża uczennicom i uczniom umiejętności
i postawy, które są do tego potrzebne. Zwraca uwagę, że to w dużej mierze od samych mieszkanek
i mieszkańców i ich zaangażowania system opieki nad zabytkami ma szansę funkcjonować prawidłowo
i osiągać zamierzone rezultaty. Propaguje włączanie się w pracę organizacji, które zajmują się działaniami
na rzecz ochrony zabytków – zarówno tych działających na szeroką skalę, jak np. Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami, jak i lokalnymi stowarzyszeniami, jak Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Masław, Tu było, tu stało.
3. REKAPITULACJA (5 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają uczennicom i uczniom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają
zabytki oraz że podlegają ochronie prawnej bez względu na swój stan zachowania. Ich zły stan nie
przesądza bowiem o tym, że utraciły posiadane wartości zabytkowe. Nauczycielka lub nauczyciel
podkreślają bardzo silną ochronę zabytków zapisaną w ustawie zasadniczej (Konstytucji RP) i szeregu
innych aktów prawnych (w tym międzynarodowych). Równocześnie wskazują, iż ochrona i utrzymanie
zabytkowego zasobu jest coraz mocniej zagrożone. Wynika to z silniejszej presji modernizacyjnej
i inwestycyjnej, działającej w warunkach silnego prawa własności i pełnej gospodarki rynkowej.
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Bez spójnego systemu ochrony zabytków, tj. odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych
(pozycji służb konserwatorskich), finansowych, a przede wszystkim edukacyjnych i promocyjnych, poprawa sytuacji nie nastąpi. Uczula uczennice i uczniów, jak ważna jest sama świadomość posiadania zabytku w swojej okolicy, uwrażliwiają na jego piękno i jednocześnie dostrzeganie potrzeby jego ochrony
i opieki.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):
Osoba prowadząca dzieli uczennice i uczniów na grupy 3-5 osobowe i przekazuje im pracę domową,
czyli znalezienie w swojej najbliższej okolicy trzech zabytków: jednego wpisanego do rejestru i dwóch
wpisanych do ewidencji. Na bazie tych obiektów uczniowie dokonują dokumentacji fotograficznej oraz
określają stan tych zabytków (np. dobry, zniszczony, wymagający podjęcia natychmiastowych działań
ochronnych). Następnie muszą znaleźć informację o tych obiektach (Internet, przewodniki, opracowania
naukowe) i na podstawie tego przygotować krótką (maks. 5 min.) prezentację (ustną bądź multimedialną).
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., nr 162 poz.
1568).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., nr 106 poz. 1126).
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., nr 261 poz. 2603 ze zm.).
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BAZA WIEDZY DLA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA:
ZABYTEK
Etymologia słowa. Źródłosłowem słowa zabytek jest staropolskie słowo
zabyty, czyli zapomniany, w związku z tym słowo – zabytek kojarzone
jest z czymś pochodzącym z dawnych czasów, odnoszącym się do czegoś
dawnego (Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005,
s. 724).
Słownikowa definicja słowa. Rzecz pochodząca z minionych epok, mająca
dużą wartość historyczną i naukową (Dubisz S., (red.), Uniwersalny słownik
języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 4, s.
749).
Definicja słowa. Nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły,
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową (art. 3, ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r., z późn. zm. Dz. U. 2003, nr 162 poz. 1568, dalej u.o.z.o.z.).
Ustawodawca dodatkowo ustanawia ogólny podział zabytków na:
a) zabytki nieruchome w tym nieruchomości (np. budynek, rynek miasta), ich części (np. klatka schodowa)
lub zespoły nieruchomości (np. osiedle, układ urbanistyczny),
b) zabytki ruchome rozumiane jako rzeczy ruchome (np. obraz, rzeźba), ich części (np. fragment ramy,
fragment rzeźby) lub zespoły rzeczy ruchomych (np. kolekcja dzieł sztuki),
c) zabytki archeologiczne rozumiane jako zabytki nieruchome, będące powierzchniową, podziemną
lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych
i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytki ruchome, będące tymi wytworami.
FORMY OCHRONY ZABYTKÓW
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 7 określa cztery formy ochrony zabytków:
a) wpis do rejestru zabytków,
b) uznanie za pomnik historii,
c) utworzenie parku kulturowego,
d) ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, czy o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
a) Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.o.z.o.z. do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej
przez WKZ, z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego, bądź użytkownika wieczystego
gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy do rejestru może być
również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru. Prawo do zgłaszania wniosku o wpis do rejestru
zabytków mają także organizacje społeczne zajmujące się statutowo ochroną dziedzictwa i środowiska
kulturowego. W przypadku uznania wniosku za uzasadniony, organ administracji publicznej wszczyna
postępowanie z urzędu (art. 31 kpa). Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykonaniu
dokumentacji konserwatorskiej obiektu oraz dokonaniu jego oględzin, wydawana jest decyzja o wpisie do
rejestru zabytków określająca zakres ochrony konserwatorskiej, wymieniająca obiekty chronione, a także
określająca istotne z konserwatorskiego punktu widzenia cechy obiektu, które spowodowały, że obiekt ten
zasługiwał na objęcie go tą formą ochrony konserwatorskiej.
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Załącznikami do decyzji o wpisie do rejestru jest z reguły mapa z zaznaczonym obszarem chronionym
oraz dokładny opis obiektu. W przypadku braku wniesienia odwołania od decyzji (a zatem na podstawie
ostatecznej i wykonalnej decyzji) dokonywany jest wpis do księgi rejestru zabytków. Rejestr prowadzony
jest w formie odrębnych ksiąg oznaczonych literami: A - dla zabytków nieruchomych, B - dla zabytków
ruchomych, C - dla zabytków archeologicznych. Po dokonaniu wpisu do rejestru zabytków WKZ powinien
zwrócić się do sądu o umieszczenie w księgach wieczystych obiektu informacji o dokonaniu takiego wpisu
do rejestru.
b) Decyzję o uznaniu zabytku za pomnik historii podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Za pomnik historii może zostać
uznany zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury. Granice
pomnika historii określane są w rozporządzeniu ustanawiającym tę formę ochrony zabytków.
c) Park kulturowy tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej. Powstaje na podstawie uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii WKZ. Obligatoryjnie w takim
przypadku sporządza się plan ochrony parku kulturowego, a dla obszarów, na których utworzono park
kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
d) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), zwane również planami miejscowymi,
sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego,
przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy. Składa się z części tekstowej i graficznej. Plan miejscowy
ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji
administracyjnej.
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW (GEZ)
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wójt
(burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy: W gminnej ewidencji
zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 2) inne zabytki nieruchome
znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W gminnej
ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki
archeologii. Na podstawie Zarządzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 24 lipca 2012
r., utworzono gminną ewidencję zabytków m.st. Warszawy. Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków
skutkuje obowiązkiem uzgadniania z urzędem konserwatorskim dla takiego obiektu:
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 53 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2015 r. poz. 199),
• pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
Powyższych uzgodnień dokonuje właściwy organ administracji budowlanej. Należy przy tym zaznaczyć,
iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, a kolejne zmiany dotyczące rejestru
zabytków nieruchomych i wojewódzkiej ewidencji zabytków są publikowane na stronach Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na stronach Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu
m.st. Warszawy.
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Kapliczki i krzyże
w mojej dzielnicy
RODZAJ LEKCJI:
lekcja w plenerze

GRUPA WIEKOWA:

szkoła ponadpodstawowa

METODA PRACY:

• wykład nauczycielki lub nauczyciela,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• uczennice i uczniowie rozumieją historię oraz funkcję kapliczek i krzyży przydrożnych,
• potrafią wskazać lokalizację krzyży i kapliczek w obrębie swojego miejsca zamieszkania lub
w pobliżu swojej szkoły. Znają ich współczesne przeznaczenie i rosnącą popularność,
• rozumieją bogatą historię stawiania krzyży i kapliczek w kulturze i historii Warszawy oraz
potrzebę ich ochrony.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Lista usytuowania kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie Warszawy (zob. Przydatne linki).
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut):
Wprowadzenie można zrobić w czasie wcześniejszej lekcji w szkole, tak aby zacząć od razu od wycieczki.
Wcześniej należy także wybrać – najlepiej razem z uczennicami i uczniami – kilka kapliczek bądź krzyży
przydrożnych (maksymalnie trzech) usytuowanych najbliżej szkoły, posługując się listą dołączoną do
scenariusza. Nauczycielka lub nauczyciel powinni wyjaśnić historię oraz znaczenie kapliczek i krzyży
przydrożnych. Wskazują na motywy ich powstawania i miejsce ich najczęstszych lokalizacji, a także objaśniają
rolę fundatorów. Przedstawiają ich mnogość w Warszawie, funkcje jakie pełniły na przestrzeni wieków i jakie
pełnią obecnie.
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (22 minuty):
Odwiedzając po kolei poszczególne lokalizacje, osoba prowadząca wraz z uczennicami i uczniami stara
się wyjaśniać, skąd w danym miejscu znalazła się kapliczka i jakie były motywy jej powstania (np. czy jest
to kapliczka wolnostojąca, usytuowana na fasadzie budynku, jakie mogło być znaczenie jej lokalizacji).
Nauczyciel może zapytać, jaka figura znajduje się w kapliczce, jakie figury najczęściej występują i z czym to
jest związane (np. kult Matki Bożej). Po odwiedzeniu wybranych miejsc nauczycielka lub nauczyciel objaśniają
uczennicom i uczniom, że jest to tylko kilka lokalizacji i na podstawie załączonej listy pokazują, jak wiele tego
typu obiektów znajduje się w dzielnicy czy w całej Warszawie.
Nauczycielka lub nauczyciel zwracają uwagę na współczesne znaczenie kapliczek, które szczególnie
w ostatnich latach stały się atrakcją turystyczną – są chętnie odwiedzane i fotografowane. Coraz więcej
osób i organizacji podejmuje akcje ich ratowania, zinwentaryzowania i otoczenia ich odpowiednią opieką
(w tym konserwatorską). Być może na lekcję plenerową uda się wybrać taką kapliczkę, którą odnowiono
i odmalowano, a figurę poddano konserwacji (powinno się pochwalić tego typu działania).
Można też z drugiej strony wskazać, że część z nich nie doczekała się remontu i nadal jest w katastroficznym
stanie. Dlatego potrzebne są akcje edukacyjne i społeczne w celu zachowanie tego typu dziedzictwa
kulturowego.
3. REKAPITULACJA (5 minut):
Osoba prowadząca objaśnia uczennicom i uczniom, że tradycja wznoszenia kapliczek i krzyży przydrożnych
ma bardzo bogatą tradycję zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Jest to bez wątpienia jeden
z elementów naszego dziedzictwa kulturowego. Podkreślają, że zarówno samo stawianie tego typu
obiektów, jak i opieka nad nimi są kultywowane od kilku wieków. Wskazuje na potrzebę ich ochrony
i możliwości wykorzystania jako atrakcji turystycznej.
Osoba prowadząca zwraca uwagę, że współcześnie rzadko powstają nowe kapliczki czy krzyże. Zazwyczaj
jest to związane z jakiś ważnym wydarzeniem dla danej społeczności, wsi, miasta czy całego kraju. Pewnym
novum są krzyże powypadkowe, stawiane często przy drogach bądź umocowywane na drzewach.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel przekazują uczennicom i uczniom pracę domową: opisanie jednej bądź kilku
kapliczek/krzyży przydrożnych, które znajdują się najbliżej miejsca zamieszkania ucznia (z wyłączeniem
tych, które były omawiane na wycieczce). Krótkie wypracowanie powinno zawierać: opis obiektu,
wskazanie lokalizacji, ewentualnej historii powstania oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności
(np. starszych sąsiadów).
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BAZA WIEDZY DLA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA:
Geneza stawiania kapliczek i krzyży nie do końca jest wyjaśniona, a co ciekawe tradycja ich budowania jest
nadal żywa. Jednak z całą pewnością możemy stwierdzić, że ich lokalizacja nigdy nie jest przypadkowa.
Zazwyczaj stawiano je:
a) w miejscu, w którym zdarzyło się jakieś tragiczne wydarzenie (za które często należało uzyskać odpust),
b) na granicach dawnych osad, wsi, parafii, pól,
c) w różnego rodzaju przejściach, np. bramy, drzwi, progi,
d) na frontowych częściach budynków w myśl zasady waloryzacji przestrzeni (przód jest dobry, jasny, tył
jest niewidoczny, ciemny).
Początku stawiania tego typu obiektów można się dopatrywać już w czasach wznoszenia pogańskich
słupów różnych plemion. W średniowieczu rozpowszechnione było stawianie kamiennych krzyży
pokutnych, najczęściej na miejscu jakieś zbrodni (do dziś występują na Śląsku).
Zwyczaj stawiania kapliczek również ma swój początek w tym okresie, jednak jego popularyzacja nastąpiła
po 1506 r., kiedy to odbył się synod w Abda, na którym zezwolono na odprawianie nabożeństw przy
kapliczkach. Kolejny synod z 1621 roku zarządził, aby w każdej miejscowości był krzyż. W XVIII w. na terenie
całej Polski można już było odnaleźć mnóstwo kapliczek i krzyży przydrożnych. W kolejnym wieku kapliczki
stawiane były często z przyczyn patriotycznych, szczególnie w okresie zaborów.

Krzyż na obelisku poświęconym zmarłym
w Szpitalu Dzieciątka Jezus

Krzyż misyjny przy ul. Lindleya

Krzyż przydrożny Praga-Południe ul. Targowa

W XX w. okres szczególnego rozkwitu kapliczek i krzyży przypadł na lata okupacji, wyjątkowe lata terroru
i zakazów (w tym godziny policyjnej). Początkowo kapliczki i krzyże często przejmowały funkcję kościoła,
szczególnie gdy ten był oddalony od danej osady czy wsi. To właśnie w tego typu miejscach mieszkańcy
spotykali się na różnorakich nabożeństwach (majowych, czerwcowych, Bożego Ciała, na odpustach).
Bardzo często zatrzymywał się przy nich również kondukt żałobny, jak również żegnano tam idących do
służby wojskowej.
Motyw wojenny miał zresztą bardzo częste podłoże. Kapliczki i krzyże określały bowiem miejsca pamięci
narodowej, poległych w powstaniach, mniejszych czy większych bitwach. W czasie wojny kapliczki służyły
także jako skrytki na broń lub pieniądze, nierzadko był to również punkt wymiany tajnej korespondencji.
Oprócz tego przy kapliczkach często odbywały się obrzędy ludowe, np. zaręczyny, błogosławieństwo
przez rodziców, odpędzanie sił nieczystych, a nawet praktyki lecznicze.
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Figura Jana Nepomucena pl. Trzech Krzyży

Kapliczka wolnostojąca ul. Stalowa 34

Kapliczka przyścienna ul. Marszałkowska 60

Kapliczka wnękowa ul. Emilii Plater 17

Kapliczka wolnostojąca ul. Emilii Plater 14

Matka Boska Passawska

Niezwykle rzadko wiemy, kto był wykonawcą kapliczki czy krzyża, choć czasami można odnaleźć informację
o fundatorze danego obiektu. Lokalizacja kapliczek i krzyży przydrożnych nigdy nie była przypadkowa.
Wznoszono je na rozdrożach dróg, granicach osad/wsi bądź w ich ścisłym centrum. Zachowane do dzisiaj
w krajobrazie Warszawy krzyże i kapliczki pochodzą głównie z XX w., choć zachowały się obiekty nawet z XVIII
w. (figura św. Jana Nepomucena na placu Trzech Krzyży).
Najczęstszymi motywami ikonograficznymi są w nich Jezus Chrystus i Maryja. Zdarzają się jednak również
osoby święte, np. św. Jan Nepomucen, św. Anna, św. Franciszek, św. Józef, św. Ekspedyt. Wszystkie te figury
były i są nadal traktowane z dużym szacunkiem, nawet po ich częściowym bądź całkowitym zniszczeniu.
Pozostałości krzyży palono, a figurki z kapliczek zakopywano na cmentarzach, współcześnie zaś zastępuje się
je najczęściej gipsowymi odlewami.
Współcześnie przy kapliczkach spotyka się zazwyczaj lokalna społeczność, która jest najbardziej zaangażowana
w opiekę i ochronę danej kapliczki czy krzyża. Odbywają się przy nich również msze święte lub mniejsze
uroczystości kościelne, a nawet narodowe.
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PRZYDATNE LINKI:
Zbiór warszawskich kapliczek – http://warszawa.wikia.com/wiki/Kapliczki
Fanpage na Facebooku: Warszawskie kapliczki podwórkowe
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Warszawa w powieści
Lalka Bolesława Prusa
RODZAJ LEKCJI:
lekcja w plenerze

GRUPA WIEKOWA:

szkoła ponadpodstawowa

METODA PRACY:

• miniwykład osoby prowadzącej,
• wspólna praca z uczennicami i uczniami,
• samodzielna praca,
• podsumowanie lekcji,
• praca domowa.

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

• przybliżenie uczennicom i uczniom rzeczywistości historycznej i społecznej, z której wyrosła
powieść Lalka,
• poznanie miejsc i obiektów w Warszawie związanych z powieścią.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Plan spaceru, zdjęcia historyczne.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ W TEMAT ZAJĘĆ (7 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają uczennicom i uczniom, że sytuacja w zaborze rosyjskim w drugiej
połowie XIX wieku była dla Polaków tragiczna. Było to efektem represji po przegranym powstaniu
styczniowym.
Zlikwidowano autonomię Królestwa Polskiego łącznie z jego nazwą, stosując określenie Kraj Przywiślański.
Wzrost tendencji rusyfikacyjnych doprowadził do likwidacji resztek autonomii naukowo-oświatowej, wraz
z zakazem używania języka polskiego w szkołach. Czasy zaboru rosyjskiego nie były proste również dla
ówczesnych twórców. Stąd od pierwszego wydania do 1935 r. powieść funkcjonowała w formie okaleczonej
przez carską cenzurę.
Lalka to powieść osadzona głównie w drugiej połowie XIX w. Posiada wiele cech powieści realistycznej,
wspomniane są liczne wydarzenia i postacie autentyczne. Sama historia powieści dzieje się na tle szerokiej
panoramy społecznej Warszawy.
Bolesław Prus przedstawia dokładną topografię miasta i życie wszystkich warstw społecznych: są tu
arystokratyczne salony, kamienice mieszczańskie, dzielnice biedoty, kościoły, sądy, urzędy, teatry czy parki.
Autor bardzo realistycznie przedstawia olbrzymie dysproporcje szczególnie między przedstawicielami warstw
bogatszych (arystokracja, zamożni mieszczanie, kupcy i przedsiębiorcy) i biedniejszych (robotnicy, studenci,
warszawska biedota).
2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (22 minuty):
Osoba prowadząca zajęcia wraz z uczennicami i uczniami wybiera liczbę punktów na trasie (propozycje
tras są zamieszczone w Bazie wiedzy dla osoby prowadzącej zajęcia), gdzie zostaną przedstawione miejsca
związane z powieścią.
Dobrym pomysłem będzie przedstawianie przez nauczycielkę lub nauczyciela tylko miejsc, a określenie
związku z powieścią, może nastąpić przez uczennice i uczniów. W przypadku błędu lub niedomówień, osoba
prowadząca może skorygować wypowiedź.
Nauczycielka lub nauczyciel mogą również poprosić uczennice i uczniów o wskazanie miejsc, które nie zostały
określone w trasie spacerowej, a występują w powieści np. Pole Mokotowskie (wyścigi konne), rogatki
mokotowskie, Pawiak, Cytadela, plac Grzybowski, Dolina Szwajcarska, Kolumna Zygmunta, żydowskie ulice:
Elektoralna, Nalewki, Świętojerska, czy inne miejsca: Praga, Saska Kępa, Powązki, Dworzec Kolei WarszawskoWiedeńskiej.
3. REKAPITULACJA (5 minut):
Nauczycielka lub nauczyciel podkreślają, że Prusowi udało się przedstawić w Lalce szeroką panoramę
społeczną Warszawy z końca XIX w., głównie poprzez bogatą charakterystykę warstw społecznych, często
skrajnie różniących się od siebie (arystokracja, kupcy, mieszczanie, biedota, Żydzi, robotnicy, studenci).
Bardzo istotne jest, że w powieści Warszawa jako miasto też jest bohaterem. Jest niezwykłą przestrzenią,
która odzwierciedla problemy przedstawianego społeczeństwa. Ścisły jest również opis miasta, który
połączony z olbrzymią ilością szczegółów, tworzy autentyczną topografię miasta i zgodny z rzeczywistością
sposób życia jego mieszkanek i mieszkańców.
4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut):
Osoba prowadząca zadaje pracę domową – należy napisać krótkie wypracowanie dotyczące miejsc nie
wymienionych podczas spaceru a związanych z Bolesławem Prusem w Warszawie.
Może to być też rozprawka na temat: Warszawa – tło czy bohater powieści Lalka Bolesława Prusa?
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
Czas fabuły wykracza poza akcję właściwą w latach 1878-1879, dzięki wspomnieniom spisanym w pamiętniku
starego subiekta sięgających krótko przed 1840 r. W powieści występuje nawiązanie do ważnych wydarzeń
historycznych, m.in. powstania styczniowego (Wokulski brał w nim udział, za co został zesłany na Syberię),
Wiosny Ludów (Rzecki brał udział) i o wojnie rosyjsko-tureckiej (Wokulski brał udział).
W relacjach Rzeckiego pojawiają się również informacje o śmierci Napoleona czy też zamachu na cesarza
Wilhelma. Zdecydowana większość wydarzeń rozgrywa się jednak w Warszawie, którą Prus przedstawił bardzo
szczegółowo i realistycznie, dzięki czemu czytelnik może niemal odtworzyć ówczesny plan pewnego
fragmentu miasta. Warszawa została ukazana jako przekrój wszystkich warstw społecznych.
Odnajdziemy w niej mieszczaństwo, arystokrację, Żydów, warszawską inteligencję i biedotę. Odpowiedni
do statusu społecznego jest język i gwara poszczególnych bohaterów. Ważne jest również to, czego Prus
w powieści nie przedstawił. Niemal zupełnie pominął Stare Miasto, w ogóle nie nawiązał do Zamku
Królewskiego, Belwederu czy Cytadeli – miejsc związanych z rosyjskimi zaborami.
Lalka została napisana w konwencji realistycznej, dzięki czemu Warszawa jest bohaterem powieści,
uprawdopodabnia ją i ukazuje dwa odmienne światy wśród jej mieszkańców: bogate Aleje Ujazdowskie,
Krakowskie Przedmieście czy Łazienki, ale również nędzę i biedę na Powiślu czy Nalewkach.
Przygotowana trasa spacerowa ukazuje ten przekrój, prowadzi od północy w kierunku południa. Trasę
można podzielić na mniejsze części albo zwiedzić w całości, korzystając z transportu miejskiego, roweru,
hulajnogi.
1) Plac Teatralny:
a) Teatr Wielki (pl. Teatralny 1) – wzniesiony w stylu klasycystycznym w latach 1825-1833 wg projektu Antonia
Corazziego (Wokulski w czasie spektaklu Violetta po raz
pierwszy spotkał Izabelę Łęcką).
b) Pałac Jabłonowskich (ul. Senatorska 14/16) zbudowany
latach 1773-1785 dla Antoniego Ja-błonowskiego, przebudowany pomiędzy 1817 a 1819 r. na ratusz miejski (policjant prowadził pana Raczka do ratusza, gdzie mieścił się
areszt policyjny, Izabela Łęcka w marzeniach wbiega na
wieżę ratusza).

2) Okolice Starego Miasta:
a) Nowy Zjazd – jedno z najbardziej ruchliwych miejsc
Warszawy; biegł od placu Zamkowego do mostu Kierbedzia
(wymieniany podczas spaceru Wokulskiego).
b) Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów – znajdujący
się przy ul. Kapucyńskiej 4 (Rzecki spotkał tu baronową
Krzeszowską i Tomasza Łęckiego, modlących się
o pomyślny dla każdego z nich przebieg transakcji).
c) Pałac Paca – ul. Miodowa 15, od 1875 do 1939 r.
siedziba Sądu Okręgowego (odbyła się w nim licytacja
kamienicy Łęckich).
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Teatr Wielki

Kościół Kapucynów

Pałac Paca

Kościół św. Krzyża

Fotografie P. Stryczński

d) Podwale – znajdował się tu sklep starego Mincla, który przez wiele lat sprawował opiekę nad młodym
Rzeckim i uczył go kupiectwa. Dokładny adres nie został wskazany.
3) ul. Krakowskie Przedmieście:
a) Nr 3 – kościół św.Krzyża. Baronowa Krzeszowska zamówiła trzy wotywy – jedną za męża i dwie za duszę
mojej nieszczęśliwej dzieweczki.
b) Nr 4 – kamienica, w której mieszkał Wokulski. Na podstawie dostępnej ikonografii i fragmentu opisu, kiedy
to Wokulski ogląda dom Karasia (między ul. Oboźną i Kopernika), Zamoyskich
(ul. Nowy Świat 69) i pomnik Mikołaja Kopernika należy przyjąć, że widok
z balkonu miał na zachód. Obejmując wzrokiem ww. obiekty, powinno
to być możliwe jedynie z kamienicy przy posesji nr 4. Biorąc pod uwagę,
iż posiadała ona jeden balkon (do lokalu nr 2), możemy ustalić dokładny
adres – Krakowskie Przedmieście 4/2. Niestety kamienica spłonęła podczas
powstania warszawskiego, jej ruiny rozebrano w latach 50. i krótko po tym
postawiono w tym miejscu Dom Turysty, kompletnie nienawiązujący do
architektury kamienicy z czasów Prusa. W 1937 roku wmurowano tablicę
o treści: W tym domu mieszkał w latach 1878-1879 Stanisław Wokulski
postać powołana do życia przez Bolesława Prusa w powieści pt. Lalka Tablica, ul. Krakowskie Przedmieście
uczestnik powstania 1863 roku były zesłaniec syberyjski, były kupiec i obywatel m.st. Warszawy, filantrop
i uczony urodzony w roku 1832.
c) Nr 7 – sklep Wokulskiego w kamienicy Bayera. Sklep ten odziedziczył Wokulski po śmierci swojej żony,
wdowie po Janie Minclu. Kamienica została zniszczona podczas powstania warszawskiego, a jej ruiny
rozebrane tuż po wojnie. Kilka lat później na jej miejscu zbudowano dość nietrafnie, ukośnie do ul. Krakowskie
Przedmieście, nowy obiekt nazywany Domem Kopniętym.
d) Nr 9 – nowy sklep Wokulskiego (również mieszkanie Rzeckiego). Jedną ze wskazówek jest fragment
dotyczący sytuacji, gdy panna Izabela Łęcka jedzie powozem od Alej Ujazdowskich: Na Krakowskim już
z daleka zobaczyła szyld z napisem: J. Mincel
i S. Wokulski, a o jeden dom bliżej nowy, jeszcze
niewykończony sklep, o pięciu oknach frontu
z lustrzanymi szybami. Po roku 1944 z budynku
zostały tylko ruiny. Wkrótce odbudowano część
fron-tową od ul. Krakowskie Przedmieście. Na
parterze ulokowano księgarnię Państwowego
Instytutu Wydawniczego, przekształconą w
Księgarnię Naukową Domu Książki, której z
inicjatywy L.B. Grzeniewskiego w 1952 roku
Tablica pamiątkowa Ignacego Księgarnia im. Bolesława Prusa
nadano imię Bolesława Prusa.
Rzeckiego
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Hotel Europejski

Kościół Karmelitów

Fotografie P. Stryczyński

e) Nr 13 – Hotel Europejski, zbudowany etapami w latach 1855-1877 według projektu H. i L. Marconich,
uznawany wówczas za najbardziej luksusowy w mieście. Odbył się tu bankiet z okazji poświęcenia nowego
sklepu Wokulskiego.
f) Nr 52/54 – Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (kościół Karmelitów
Bosych). Obiekt przetrwał wojnę i do dzisiaj pozostał niemal w niezmienionym kształcie. Wokulski wziął tu
ślub z Małgorzatą Mincel, jest to również miejsce organizacji kwesty w Wielką Sobotę przez Łęcką.

Uniwersytet Warszawski

Ślimak na ul. Karowej prowadzący na Powiśle

g) Nr 26/28 – Uniwersytet Warszawski. W Szkole Głównej (tak wówczas nazywała się uczelnia) studiował
Stanisław Wokulski, który przerwał naukę, by walczyć w powstaniu styczniowym. Studiowali tu także
studenci, mieszkający w kamienicy Łęckich (w rzeczywistości również sam Prus).
4) Powiśle:
a) ul. Karowa, Dobra, Garbarska, Topiel, Radna, Browarna – miejsce spacerów Wokulskiego, który postrzega
Powiśle jako miejsce skupiające warszawską biedotę żyjącą w rozpadających się chałupach, brudzie
i zalegających śmieciach.
b) ul. Tamka – miejsce zamieszkania furmana Wysockiego.
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Al. Ujazdowskie

Belweder

Park Ujazdowski

Łazienki Królewskie

5) Aleje Ujazdowskie i okolice:
a) plac Trzech Krzyży (kościół św. Aleksandra) – zbudowany w stylu klasycystycznym w latach 1818-1826 wg
projektu Piotra Aignera. Zniszczony w czasie powstania warszawskiego, odbudowany w latach 50. wg wyglądu
sprzed przebudowy z końca XIX w. (Wokulski maszerował „gdzieś aż za kościół Aleksandra” do wylicytowanej
kamienicy Łęckich).
b) ul. Krucza 26 – Prus ulokował tutaj kamienicę Łęckich.
c) Al. Ujazdowskie – Tomasz Łęcki wynajmował tutaj mieszkanie wraz z córka Izabelą i kuzynką Florentyną.
d) park Ujazdowski – służył jako miejsce zabaw ludowych i ćwiczeń dla wojska. Przekształcony w latach 90.
XIX w. na park Ujazdowski (miejsce przejażdżek Wokulskiego dorożką).
e) ul. Belwederska 54/56 – klasycystyczny pałac powstały w latach 1819-1822 według projektu Jakuba
Kubickiego (miejsce przejażdżek Wokulskiego dorożką).
f) Ogród Botaniczny – trzeci najstarszy (po krakowskim i wrocławskim) ogród botaniczny w Polsce, ulokowany
przy Al. Ujazdowskich 4 (miejsce spacerów Wokulskiego).
g) Łazienki Królewskie – zespół pałacowo-ogrodowy założony w XVIII w. przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego (miejsce spotkań Wokulskiego z Izabelą Łęcką).

LITERATURA:
1. Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, s. 195-199.
2. Godlewski S., Grzeniewski L. B., Markiewicz H., Śladami Wokulskiego. Przewodnik literacki po warszawskich
realiach Lalki, Warszawa, Czytelnik 1957, s. 151.
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Praski, Saski i na
Mokotowie –
parki Warszawy
RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła ponadpodstawowa

METODA PRACY:

praca indywidualna, quiz, dyskusja

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

W SKRÓCIE:

Poprzez quiz uczennice i uczniowie poznają ciekawostki o trzech warszawskich parkach, następnie
dyskutują o znaczeniu parków dla mieszkańców Warszawy oraz o tym, jakie zagrożenia je dotykają
i dlaczego warto je chronić.

CELE LEKCJI:

Zwrócenie uwagi uczennic i uczniów na historyczne wartości trzech warszawskich parków oraz na znaczenie
zielonych obszarów dla jakości życia warszawianek i warszawiaków.

UWAGI:

Ważnym elementem zajęć jest quiz, który sprawdza wiedzę uczennic i uczniów na temat historii trzech
warszawskich parków. W przedstawionym wariancie uczennice i uczniowie przystępują do jego rozwiązania
z marszu, bez przygotowania. Możliwa jest alternatywna opcja – wówczas, aby uczennice i uczniowie mogli
się przygotować do quizu, w trakcie wcześniejszych zajęć należy im przekazać listę dostępnych w Internecie
opracowań na temat wspomnianych parków (ich wybór został zamieszczony w części Baza wiedzy dla
osoby prowadzącej zajęcia).

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Nauczycielka lub nauczyciel przygotowują wydruki wskazanych obiektów w dobrej rozdzielczości i w formacie
A3 zdjęć z charakterystycznymi miejscami z parku Praskiego, z Pola Mokotowskiego oraz z ogrodu Saskiego
(wszystkie zdjęcia można znaleźć w Internecie):
1. Metalowy pomnik żyrafy stojący w parku Praskim odsłonięty w 1981 roku jako dar warszawskiego ZOO
dla dzieci.
2. Fontanna znajdująca się w ogrodzie Saskim, uruchomiona w 1855 roku jako jeden z elementów wodociągu.
3. Staw ulokowany na Polu Mokotowskim w latach 70. XX wieku jako część wypoczynkowo-rekreacyjna
parku.
Nauczycielka lub nauczyciel drukują 15 informacji/ciekawostek dotyczących historii trzech parków (materiał
znajduje się w części Pomoce dydaktyczne).
101

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE (10 minut):

Osoba prowadząca zawiesza na klasowej tablicy trzy wydruki, tłumacząc, że widać na nich charakterystyczne
fragmenty trzech warszawskich parków: parku Praskiego, Pola Mokotowskiego oraz ogrodu Saskiego.
Następnie wyjaśnia uczennicom i uczniom temat zajęć – historia wymienionych parków, ich wartości
i znaczenie dla mieszkańców. Przybliża również przebieg zajęć.

2. CZY ZNASZ HISTORIĘ PARKÓW? (20 minut):

Uczennice i uczniowie realizują prosty quiz – sprawdzają, jak dobrze znają parki będące przedmiotem
zajęć. Osoba prowadząca wyczytuje 15 informacji/ciekawostek dot. ich historii, a uczennice i uczniowie
zgodnie ze swoim przekonaniem przyporządkowują je do odpowiedniego parku. Na zakończenie
nauczycielka lub nauczyciel podają prawidłowe odpowiedzi, dzięki czemu wszyscy mogą sprawdzić, czy
poprawnie wykonali quiz.

3. ZNACZENIE PARKÓW DLA WARSZAWY (15 minut):

Ostatnia część zajęć to swobodna dyskusja uczniów moderowana przez nauczycielkę lub nauczyciela.
Osoba prowadząca zajęcia prosi o próbę określenia, jakie wartości dla warszawianek i warszawiaków
mają wspomniane parki. Czy są to miejsca popularne wśród dzisiejszych mieszkańców i ich przodków?
W jaki sposób z nich korzystano lub obecnie się korzysta? Czy znają rodzinne historie związane
z takimi miejscami? Czy parki pełnią jeszcze inne funkcje poza rolą miejsc spędzania wolnego czasu?
Czym charakteryzują się parki? Czy różnią się wyglądem lub wyposażeniem? Dlaczego niektóre
z nich (z prezentowanych: park Praski i ogród Saski) są chronione przez konserwatora zabytków? Uczennice
i uczniowie zastanawiają się, na jakie zagrożenia narażone są parki? Jak im przeciwdziałać?
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
ZNACZENIE PARKÓW – WARTOŚCI
Ogrody i parki są zielonymi płucami miast, a roślinność
parkowa ma znaczenie dla jakości powietrza
w najbliższej okolicy – pochłaniają zanieczyszczenia
z powietrza oraz produkują tlen.
Taką rolę rezerwuaru świeżego powietrza docenia
się nie tylko dziś, była ona istotna także w oczach
mieszkańców w XIX oraz I poł. XX wieku, wówczas
Warszawa była gęsto zabudowana, a większości
warszawianek i warszawiaków nie było stać na
podmiejskie wyjazdy w celu dotlenienia się. Miejskie
parki były namiastką lasu. Inną, nie mniej ważną rolą
parków, jest funkcja wypoczynkowa i rekreacyjna dla
mieszkańców.
Warszawskie parki zawsze były popularnym miejscem
spędzania wolnego czasu. Dawniej odbywały się tam
festyny, koncerty, przedstawienia teatralne, loterie,
potańcówki, a zimą organizowano lodowiska.

Wodozbiór w ogrodzie Saskim. Fot. P. Stryczyński

W wielu miejscach podobnie jest i dziś – infrastruktura (np. place zabaw, drogi rowerowe, boiska) pozwala
na różnorodną rekreację i uprawianie sportu. Parki i ogrody miejskie różnią się od siebie dziejami, małą
architekturą (np. fontanny, mostki, altany), doborem zieleni i kompozycją krajobrazu. Wśród tych ostatnich
szczególnie popularne w historii były dwa typy:
• kompozycja barokowa ogrodu – przeważnie o regularnej i symetrycznej kompozycji z wytyczoną przez
środek główną aleją,
• kompozycja krajobrazowa parku/ogrodu – styl zrywający z zasadami ogrodów barokowych, a nawiązujący
do naturalnego krajobrazu z luźno i nieregularnie biegnącymi alejkami.
Część z parków i ogrodów, ze względu na swoje wartości kulturowe i historyczne, decyzją konserwatora
staje się zabytkami i podlega ochronie. Wszelkie prace lub inwestycje na terenie takiej zieleni wymagają
wówczas jego pozwolenia. Parki i ogrody miejskie są narażone na liczne zagrożenia. Zaliczyć do nich można
m.in. wieloletnie zaniedbania pielęgnacyjne, starość i choroby dotykające drzewostan, niszczycielską siłę
wiatru oraz pożary, wycinanie cennych drzew oraz presję inwestorską – chęć zabudowy przestrzeni parku.

Fontanna w ogrodzie Saskim. Fot. P. Stryczyński		

Park Praski. Fot. P. Stryczyński
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DLA POSZERZENIA WIEDZY WARTO ZAJRZEĆ NA STRONY INTERNETOWE:
Opracowanie na temat rzeźb znajdujących się w ogrodzie Saskim (culture.pl).
Ogród Saski – opis wraz z bogatą ikonografią (warszawa1939.pl).
Ogrody i Parki Warszawy – tekst o historii Pola Mokotowskiego (architektura.um.warszawa.pl).
Ciekawostki o Polu Mokotowskim (polemokotowskie.pl).
Opracowanie historii parku Praskiego (histmag.org).
Ogrody i parki Warszawy – zbiór tekstów okolicznościowych z 1996 roku (architektura.um.warszawa.pl).
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POMOCE DYDAKTYCZNE:
ZESTAW 15 CIEKAWOSTEK DOT. PARKÓW POTRZEBNYCH DO PRZEPROWADZENIA QUIZU
1. Park ten został założony w latach 1865-1871 na terenie łąk i pastwisk. Park w stylu krajobrazowym
zaprojektował Jan Dobrowolski, ówczesny kierownik ogrodu Krasińskich. W XIX wieku był dwa razy większy
od dzisiejszego – rozciągał się na 30 hektarach. (prawidłowa odpowiedź: park Praski)
2. Jest fragmentem założenia urbanistycznego znanego pod nazwą Osi Saskiej. Ta realizacja ma ok. 300 lat
i ukształtowała jeden z ważniejszych fragmentów Warszawy. Została zrealizowana tuż za pałacem. Przez ten
czas park zmieniał swoje otoczenie, powierzchnię i elementy architektoniczne. (prawidłowa odpowiedź:
ogród Saski)
3. Nawet kilkanaście tysięcy osób, jak podawała XIX-wieczna prasa, zbierało się w parku, by brać udział
w licznych zabawach ludowych. Orkiestry grały muzykę, odbywały się proste konkursy, jak na przykład wyścigi
w workach, wspinaczka po namydlonym słupie, na którego szczycie stała drobna nagroda. (prawidłowa
odpowiedź: park Praski)
4. Park ten został wytyczony w miejscu po dawnym lotnisku oraz po terenach toru wyścigów końskich.
To pierwsze zostało przeniesione na Okęcie, a drugie na Służewiec. (prawidłowa odpowiedź: Pole
Mokotowskie)
5. W okresie PRL wybudowano specjalną muszlę koncertową, w której popis dawały orkiestry zakładów pracy
lub wojskowe. Także obecnie, w nowej, postawionej na miejscu spalonej 20 lat temu drewnianej muszli,
występują artyści, organizowane są imprezy kulturalne. (prawidłowa odpowiedź: park Praski)
6. Początkowo ogród został udostępniony publiczności w 1727 roku. Przed długi czas był jednym z dwóch
takich miejsc w szczelnie zabudowanej lewobrzeżnej Warszawie. Zawsze cieszył się dużą popularnością
warszawianek i warszawiaków. (prawidłowa odpowiedź: ogród Saski)
7. W latach 30. XX wieku w tym miejscu planowana była nowa dzielnica im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Pozostała jedynie na planach. (prawidłowa odpowiedź: Pole Mokotowskie)
8. Na jego terenie funkcjonuje fontanna, zegar słoneczny oraz zlokalizowanych jest 21 rzeźb. Te ostanie
są personifikacjami pór roku, cnót, cech umysłu, sztuki i nauki. Znajdziemy tu także staw i plac zabaw.
(prawidłowa odpowiedź: ogród Saski)
9. Na terenie parku znajdują się liczne rzeźby, jeziorka, siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe oraz ścieżka im.
Ryszarda Kapuścińskiego, pisarza, który w latach 40. i 50. XX wieku mieszkał po sąsiedzku w jednym z tzw.
domków fińskich. Na ścieżce umieszczone są punkty z cytatami z jego książek. (prawidłowa odpowiedź: Pole
Mokotowskie)
10. Został założony zgodnie z panującą modą w stylu barokowym, z główną osią, symetrią i wachlarzowatym
zakończeniem. Na jego terenie zostały rozmieszczone liczne mniejsze budynki. W XIX wieku został
przekształcony do regularnego układu ścieżek dodano ścieżki luźno biegnące w stylu krajobrazowym,
asymetrycznym. (prawidłowa odpowiedź: ogród Saski)
11. Na terenie parku znajduje się budynek Biblioteki Narodowej. Jest to jedna z najstarszych instytucji kultury
w Polsce – gromadzi książki, czasopisma i inne publikacje wydawane na terenie naszego kraju. Ma prawo
do otrzymywania dwóch egzemplarzy wszystkich publikacji wydawanych w Polsce. (prawidłowa odpowiedź:
Pole Mokotowskie)
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12. Atrakcją przedwojennego parku było wesołe miasteczko pod nazwą Lunapark. Nie tylko dzieci, ale
i dorośli korzystali z licznych karuzel, lustrzanych labiryntów, elektrycznych samochodów, beczek śmiechu,
strzelnic. Szczególnym upodobaniem darzono drewnianą kolejkę górską. (prawidłowa odpowiedź: park
Praski)
13. Dzisiejszy park jest pomniejszony o ponad jeden hektar (wcześniej miał wielkość ok. 15,5 hektara).
Teren zlokalizowany w północno-zachodniej części, od ul. Senatorskiej, wrócił do dawnych właścicieli –
spadkobierców Jana Zamoyskiego. Fragment ten stanowił dawny ogród należący do pałacu Zamoyskich.
(prawidłowa odpowiedź: ogród Saski)
14. Park stanowi część korytarza mokotowskiego, tzw. klina, będącego elementem systemu wymiany
powietrza w Warszawie. Przez wzgląd na swoje atrakcyjne położenie korytarz ten poddawany jest presji
inwestorskiej. (prawidłowa odpowiedź: Pole Mokotowskie)
15. W okresie PRL park wzbogacił się o plenerową galerię sztuki. W różnych jego zakątkach ustawiono rzeźby
świątka, żubra, dwóch małpek, hipopotama oraz 13-metrową stalową żyrafę. (prawidłowa odpowiedź: park
Praski)
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Nie tylko Zamek
Królewski jest zabytkiem
RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła ponadpodstawowa

METODA PRACY:

dwie miniprezentacje wygłoszone przez osobę prowadzącą, dyskusja na forum klasy

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

W SKRÓCIE:

Uczennice i uczniowie poznają definicję zabytku, na przykładzie jednego z warszawskich zabytkowych
budynków dowiadują się, że czasem w niepozornych, mijanych codziennie kamienicach kryją się niezwykłe
historie.

CELE LEKCJI:

Uwrażliwienie uczennic i uczniów na fakt, że za zwykłymi i niepozornymi na pierwszy rzut oka budynkami
mogą kryć się historie czekające na odkrycie. Wskazanie różnych metod pozyskiwania informacji o historii
budynków.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• Prezentacja multimedialna: Co to jest zabytek? do przygotowania przez osoby prowadzące zajęcia
(proponowany scenariusz oraz linki do ilustracji znajdują się w części Pomoce dydaktyczne).
• Prezentacja multimedialna: Wielki skarb w małym domku do przygotowania przez osobę prowadzącą
zajęcia (proponowany scenariusz oraz linki do ilustracji znajdują się w części Pomoce dydaktyczne).
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. DEFINICJA ZABYTKU (10 minut):

Osoba prowadząca zajęcia informuje uczennice i uczniów o temacie lekcji. Następnie na klasowej tablicy
zapisuje słowo – zabytek i prosi o próbę zdefiniowania jego znaczenia oraz podanie przykładów zabytków.
Ich propozycje są notowane na tablicy. Nauczycielka lub nauczyciel podkreślają, że dla każdego to słowo
może mieć różne znaczenie i zabarwienie emocjonalne.
Informuje jednocześnie, że dla ułatwienia ochrony tego co wartościowe ustalono w 2003 roku w ustawie
o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definicję zabytku. Następnie włącza krótką prezentację: Co to
jest zabytek? wyjaśniającą definicję zabytku oraz znaczenie rejestru zabytków.

2. WARTOŚĆ JEST KLUCZEM (10 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel wyjaśniają, że każdy obiekt uznany za zabytek musiał spełnić pewne warunki:
posiadać wartości historyczne, naukowe lub artystyczne, a jego zachowanie było ważne z punktu widzenia
interesu społecznego. Zaznaczają, że zanim podjęto decyzję o wpisie do rejestru zabytków, należało taki obiekt
naukowo przebadać – opisać jego wygląd i opracować jego historię.
Poznanie charakteru oraz dziejów jakiegoś budynku, niejednokrotnie pozwoliło odkryć jego wyjątkowe
wartości. Często taki obiekt w oczach społeczeństwa przestawał być jedynie ruiną albo starym domem –
okazywał się wartościowy, pojawiała się chęć jego ocalenia i zachowania dla kolejnych pokoleń.
Osoba prowadząca zajęcia wyświetla zdjęcie nr 1 drugiej prezentacji: Wielki skarb w małym domku, na którym
widać trzy stojące obok siebie, niewielkie i zaniedbane kamieniczki na warszawskiej Pradze. Nie ujawnia ich
danych adresowych ani historycznych.

3. HISTORIA JEDNEJ POSESJI (15 minut):

Następnie prosi uczennice i uczniów, aby wspólnymi siłami stworzyli metryczkę widocznych na
slajdzie kamieniczek – na podstawie prezentowanej fotografii spróbowali opisać ich wygląd,
stan techniczny, odgadnąć historię (kiedy zostały zbudowane, czy budynki w podobnym stylu
architektonicznym znajdziemy w okolicy, czy w kamienicy mieszkali bogatsi czy raczej biedniejsi
lokatorzy, czym handlowano w lokalach usługowych na parterze). Propozycje zapisywane są na tablicy.
Osoba prowadząca zajęcia kontynuuje prezentację wyjaśniającą historię kilku widocznych obiektów
od czasów, kiedy znajdowały się w złym stanie technicznym, przez moment kluczowy – odkrycie na ich
terenie unikalnych żydowskich malowideł, przez objęcie ich ochroną konserwatorską, podjęcie szerszych
naukowych badań, aż do czasów remontu oraz ulokowania w obiekcie Muzeum Warszawskiej Pragi. W trakcie
opowieści osoba prowadząca przedstawia przykłady podjętych badań naukowych, w celu poszerzenia wiedzy
o obiektach.

4. ŚWIADOMOŚĆ ZMIENIA POSTRZEGANIE (10 minut):

Osoba prowadząca zajęcia dopytuje uczennice i uczniów o sposób postrzegania prezentowanych obiektów
przed i po poznaniu ich historii. Prosi o zastanowienie się nad tym, kiedy takie (lub podobne) budynki
mogą stać się dla nich ważne, interesujące lub bezcenne. Kiedy byliby w stanie zaangażować się w ich
ocalenie, kiedy chcieliby, aby takie obiekty zostały zachowane dla kolejnych pokoleń? Kiedy mogą stać
się dla nich zabytkiem, kiedy mogą stać się zabytkiem w oczach mieszkańców? Propozycje zapisywane
są na tablicy.

108

BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
HASŁA KLUCZOWE:
ZABYTEK – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie
leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
(Definicja wg Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Ustawa wyszczególnia trzy rodzaje zabytków:
• zabytek nieruchomy (np. kamienica, zamek, pole bitwy, najstarsza część miasta, ulica, park, cmentarz),
• zabytek ruchomy (np. stary instrument muzyczny, sztandar, order, dekoracje budynków, obraz, pojazd,
pomnik, pamiątka po wybitnej osobie),
• zabytek archeologiczny (np. stanowisko archeologiczne – grodzisko, cmentarzysko, pozostałość dawnej
osady, oraz pochodzące z nich przedmioty, takie jak naczynia, broń, ozdoby, narzędzia).

REJESTR ZABYTKÓW

Najbardziej powszechną formą ochrony zabytków jest rejestr zabytków. Wpisu do rejestru oraz nadanie
numeru dokonuje wojewódzki konserwator zabytków. Z wnioskiem o wpis może także wystąpić
właścicielka lub właściciel zabytku oraz organizacja społeczna. Wszelkie prace wykonywane przy obiekcie
w rejestrze wymagają zgody konserwatora.

HISTORIA POSESJI PRZY ULICY TARGOWEJ 50/52

• Targowa 50/52. Posesja i jej mieszkańcy – publikacja wydana przez Muzeum Warszawy.
• Sujecki J., Zieliński J., Odkrycie na warszawskiej Pradze, [w:] „Spotkania z Zabytkami” 1996, nr 10, s. 29-31.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus. Fot. P. Stryczyński		

Pomnik przyrody – głazy narzutowe. Fot. P. Stryczyński		

Kamienica Władysława Ławrynowicza. Al. Ujazdowskie 22. Fot. P. Stryczyński

Budynki administracyjne gazowni na Woli. Fot. P. Stryczyński
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POMOCE DYDAKTYCZNE:
PROPONOWANY SCENARIUSZ PREZENTACJI: CO TO JEST ZABYTEK?
Zdjęcie nr 1.
Pałac w Wilanowie.
Fot. M. Białek

Tekst do opowiedzenia: Myśląc o zabytku, najczęściej wyobrażamy sobie piękne, historyczne, symboliczne,
reprezentacyjne budowle, takie jak pałace i zamki. Uważamy, że ich istotną cechą jest autentyzm (są
oryginalne w swojej materii) oraz wiek (obiekty muszą być bardzo stare). Na fotografii autorstwa Marcina
Białka widzimy pałac w Wilanowie wpisany do rejestru zabytków w 1973 i 2008 roku.
Zdjęcie nr 2.
Zamek Królewski.
Fot. A. Grycuk

Tekst do opowiedzenia: Czasem jednak docenia się coś więcej – symboliczne znaczenie, wartość dla
społeczności. Stare Miasto w Warszawie zostało niemal doszczętnie zniszczone w 1944 roku, a po wojnie
wielkim wysiłkiem zrekonstruowane. Znów było piękne.
Doceniono ten wysiłek. Od lat 60. ubiegłego wieku Stare Miasto w obrębie murów uznano za zabytek,
a w roku 1980 zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO – jest przykładem odbudowy
podjętej przez mieszkanki i mieszkańców.
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Zdjęcie nr 3.
Dawna fabryka przy ul. Szwedzkiej.
Fot. A. Grycuk

Tekst do opowiedzenia: Zabytkiem mogą zostać uznane także dawne fabryki. Docenia się wówczas np.
interesującą architekturę, historię wytwórczości, techniczne wyposażenie. Na fotografii autorstwa Adriana
Grycuka widzimy dawną fabrykę przy ul. Szwedzkiej w Warszawie.
W jej charakterystycznych ceglanych murach produkowano popularne kosmetyki, których używali
mieszkańcy całego kraju. Zarówno budynki, jak i widoczny komin, na stałe wpisały się w krajobraz miasta.
Obiekty należące do tej fabryki konserwator objął ochroną w 2005 roku.
Zdjęcie nr 4.

Tekst do opowiedzenia: Decyzją konserwatora za zabytki zostały również uznane np. znajdujące się
w Warszawie Cmentarz Powązkowski, ogród Saski, zajezdnia tramwajowa przy ul. Kawęczyńskiej oraz Pałac
Kultury i Nauki.
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Zdjęcie nr 5.
Oficyna kamienicy przy ul. Waliców 14.
Fot. A. Grycuk

Tekst do opowiedzenia: Niezwykłym przypadkiem zabytku jest oficyna nieistniejącej frontowej kamienicy
w Warszawie przy ul. Waliców 14. Jest zaniedbana, zniszczona i w złym stanie technicznym – miała zostać
zburzona. O jej ochronę jednak wnosiła część mieszkańców Warszawy.
Wskazywali, że jest to jeden z nielicznych ocalałych domów dawnego Mirowa (historyczna część
Warszawy), jeden ze świadków działań wojennych (stała na terenie getta, nosi na sobie ślady kul z okresu
powstania warszawskiego), tu mieszkał poeta Władysław Szlengel (autor popularnych piosenek, m.in.
Panna Andzia ma wychodne).
Uzasadniali, że kamienica powinna zostać wyremontowana i przeznaczona na realizację wydarzeń
kulturalnych. Konserwator argumentację zaakceptował i objął budynek ochroną.
Ponadto, w ramach podsumowania całej prezentacji nauczyciel lub nauczycielka dokonują streszczenia
poruszanych pojęć.
Zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane
z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. (Definicja
wg Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Ustawa wyszczególnia trzy rodzaje zabytków:
• zabytek nieruchomy (tekst do opowiedzenia: np. kamienica, zamek, pole bitwy, najstarsza część miasta,
ulica, park, cmentarz),
• zabytek ruchomy (tekst do opowiedzenia: np. stary instrument muzyczny, sztandar, order, dekoracje
budynków, obraz, pojazd, pomnik, pamiątka po wybitnej osobie),
• zabytek archeologiczny (tekst do opowiedzenia: np. stanowisko archeologiczne – grodzisko,
cmentarzysko, pozostałość dawnej osady, oraz pochodzące z nich przedmioty, takie jak naczynia, broń,
ozdoby, narzędzia).
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PROPONOWANY SCENARIUSZ PREZENTACJI: WIELKI SKARB W MAŁYM DOMKU:
Zdjęcie nr 1.

Zdjęcie nr 2.

Tekst do opowiedzenia: Trzy niewielkie kamieniczki przy
ul. Targowej 50/52 prawdopodobnie zostałyby rozebrane:
znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym, a do
tego wydawało się, że w tym miejscu, w samym centrum
warszawskiej Pragi, powinna powstać wyższa zabudowa
nawiązująca do okolicznych budynków. Domy należały
do zasobu miasta, były zamieszkane. Na parterze mieściły
się sklepy, m.in. z odzieżą damską Magda, z sukniami
ślubnymi, rybny oraz punkt zegarmistrzowski. Na fotografii
kamieniczki oczekujące na prace remontowo-budowlane.
Zdjęcie pochodzi ze strony Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.
Tekst do opowiedzenia: W latach 1996-1999 w niewielkiej,
oficynie w budynku stojącym na podwórzu kamienic,
dwóch varsavianistów (badaczy historii Warszawy), Janusz
Sujecki i Jarosław Zieliński, dokonali rewelacyjnego odkrycia.
Na ścianach wewnątrz budynku odsłonili przedwojenne
malowidła. Były to znaki zodiaku oraz sceny biblijne.
Okazało się, że jest to pozostałość po dawnym wystroju
funkcjonującego tu przed wojną żydowskiego domu
modlitwy. O tym, że pod wspomnianym adresem
funkcjonowały domy modlitwy, informował archiwalny spis
z 1926 roku. Na fotografii autorstwa Bolesława Szenicera
widoczny budynek oficyny, w której dokonano odkrycia
malowideł.

Zdjęcie nr 3.
Tekst do opowiedzenia: Chociaż polichromie były w złym
stanie (wg opinii specjalistów do naszych czasów przetrwało
jedynie 20 procent pierwotnej wielkości), uznano je
za bezcenne świadectwo funkcjonowania w naszym
mieście społeczności żydowskiej oraz dowód na jego
wielokulturowy charakter. To jedyne oryginalne znane tego
rodzaju malowidła w Warszawie. W 2001 roku Konserwator
Zabytków objął zespół kamienic wraz z malowidłami
ochroną. Na fotografii autorstwa Bolesława Szenicera
malowidło przedstawiające znak zodiaku – strzelec.
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Zdjęcie nr 4
Muzeum Warszawskiej Pragi.
Fot. A. Grycuk

Tekst do opowiedzenia: Podjęto decyzję o ratowaniu bezcennych malowideł i wyremontowaniu budynków.
W odrestaurowanych murach ulokowano Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy.
Dziś to popularne miejsce wśród mieszkańców i turystów – oglądając wystawy lub biorąc udział
w różnych wydarzeniach, poznają dziedzictwo prawobrzeżnej Warszawy. Zwiedzający z chęcią podziwiają
odrestaurowane malowidła. Na fotografii autorstwa Adriana Grycuka budynki po ukończonym remoncie
i ulokowaniu w nich Muzeum Warszawskiej Pragi.

Zdjęcie nr 5
Tekst do opowiedzenia: W międzyczasie historię adresu
Targowa 50/52 prześwietlili naukowcy:
• przeprowadzili badania archeologiczne,
• przejrzeli księgi wieczyste (rejestry, w których przedstawia
się stan prawny nieruchomości, np. kto był właścicielem
w danym okresie),
• sprawdzili stare księgi adresowe,
• przeprowadzili wywiady z byłymi mieszkańcami kamieniczek,
• wykonali kwerendy fotograficzne.
Okazało się, że: budynki powstawały w różnych okresach,
a fragmenty piwnic jednego z nich (pierwszy z lewej na
fotografii) mogły powstać jeszcze w XVIII wieku. Co więcej,
wspomniana niewielka kamieniczka jest najstarszym
zachowanym domem na Pradze. Pamięta czasy, gdy na środku
ulicy handlowano wołami lub, gdy jeździł tramwaj konny.

Bazar Różyckiego

Właściciele posesji zmieniali się bardzo często – to efekt zastawiania nieruchomości, licytowania, sprzedaży.
W jej historii występuje wiele nazwisk (często żydowskich): Rothblith, Fajgenblat, Lebisz, Sokołowski.
Najstarsza znana fotografia uwzględniająca te budynki pochodzi z 1873 roku, a została wykonana przez
Konrada Brandla z wieży Zamku Królewskiego. Wśród innych budynków rysuje się charakterystyczny kształt
trzech kamieniczek w kształcie podium.
Przez kolejne lata uwieczniane były na zdjęciach wielokrotnie, ale przeważnie grywały rolę drugoplanową.
Kamieniczka stojąca z prawej strony kadru zdjęcia była dłuższa. Na początku XX wieku skróconą ją o kilka
metrów, aby przedłużyć ul. Kępną. Środkowa kamieniczka (największa i zarazem najmłodsza) pierwotnie miała
niewielki przejazd bramny – umożliwiający wjazd na podwórze.
Na pamiątkę tego faktu w przestrzeni dzisiejszego Muzeum, pod sufitem, zawieszono niewielki symbol
dawnego sklepienia bramy. Budynki są skromne, nie posiadają bogatego zdobienia fasady poza gzymsami
wyróżniają się w ten sposób na tle okolicznych kamienic.
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Odkryte sale dawnych modlitewni żydowskich są przykładem licznych takich obiektów/miejsc na terenie
Warszawy. W obrębie samej Pragi było ich przed wojną kilkadziesiąt. Po 1945 jedną salę użytkowano jako
garaż, a drugą jako warsztat.
Przed wojną posesja była zamieszkiwana głównie przez osoby pochodzenia żydowskiego. Wśród
prowadzonych tu biznesów prym wiedli m.in. Abram Fiszman ze sklepem lamp, szkła i fajansu. Na
fotografii widoczna brama wejściowa na Bazar Różyckiego oraz kamieniczki, zdjęcie wykonał w 1957 roku
Zbyszko Siemaszko. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Gdzie szukać informacji i danych na temat historii warszawskich obiektów:
• Gazety oraz czasopisma w wersji cyfrowej na stronie Biblioteki Narodowej (polona.pl),
• Wizerunki fotografii na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego (audiovis.nac.gov.pl),
• Gazety oraz czasopisma w wersji cyfrowej na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych (fbc.pionier.net.pl),
• Genealogyindexer – wyszukiwarka m.in. nazwisk, adresów, profesji w historycznych książkach
adresowych i telefonicznych (genealogyindexer.org),
• Archiwum Państwowe w Warszawie – zbiór starych ksiąg hipotecznych, planów, map a także fotografii
i wielu innych bezcennych dokumentów (www.warszawa.ap.gov.pl),
• wywiady z mieszkańcami,
• konserwator zabytków,
• stowarzyszenia zajmujące się lokalną historią,
• placówki muzealne.
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Mirów, Dynasy, Norblin –
co kryją warszawskie obco
brzmiące nazwy?
RODZAJ LEKCJI:

lekcja stacjonarna

GRUPA WIEKOWA:

szkoła ponadpodstawowa

METODA PRACY:
praca w grupach

CZAS TRWANIA:

1 godzina lekcyjna

W SKRÓCIE:

Uczennice i uczniowie otrzymują od osoby prowadzącej wykaz kilkunastu warszawskich nazw miejscowych
(m.in. ulic) świadczących o wielokulturowej tradycji miasta, grupy uczennic i uczniów rozszyfrowują
znaczenie i genezę wybranych (lub wylosowanych) przez siebie nazw, korzystając z udostępnionych
opracowań, prezentują wyniki swoich badań.

CELE LEKCJI:

Zwrócenie uwagi uczennic i uczniów na bogate wielokulturowe tradycje Warszawy. Poprzez
rozszyfrowywanie znaczenia nazw ulic, obszarów i obiektów, uczestniczki i uczestnicy zajęć dowiadują
się, że miasto było miejscem życia i działania ludzi o różnym pochodzeniu i wyznaniu.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• Sprzęt multimedialny do zaprezentowania uczennicom i uczniom slajdu z listą przykładów obco
brzmiących nazw występujących w przestrzeni Warszawy oraz z odnośnikami do wybranych stron
internetowych (wzór slajdu znajduje się w części Pomoce dydaktyczne).
• Wydrukowane dla uczennic i uczniów karty pracy (wzór znajduje się w części Pomoce dydaktyczne).
• Książki wypożyczone z biblioteki (wybrane tytuły znajdują się w części Pomoce dydaktyczne).
• Uczniowskie telefony komórkowe z dostępem do Internetu.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WPROWADZENIE (10 minut):

Osoba prowadząca wprowadza uczennice i uczniów w temat zajęć. Wyświetla slajd z listą obco brzmiących
nazw występujących w przestrzeni Warszawy. Wyjaśnia, że są to przykłady nazw ulic, rejonów lub obszarów
i inne, które swoją genezę zawdzięczają historycznym postaciom lub wprost honorują takie osoby.
Potwierdzają, że Warszawa była miastem otwartym, z którą los wiązali przybysze (i ich potomkowie)
z różnych zakątków Europy, ludzie reprezentujący różne wyznania i kultury – wielu z nich zasłużyło się dla
Warszawy. Mamy wśród nich przykłady architektów, filantropów, artystów i wielu innych profesji.

2. CO KRYJĄ NAZWY (25 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel tłumaczą, że zadaniem uczennic i uczniów połączonych w małe zespoły
będzie rozszyfrować wybrane nazwy (np. po dwie lub trzy nazwy na zespół), zebrać informacje zgodnie
z wytycznymi zawartymi w karcie pracy oraz przedstawić wyniki swoich ustaleń.
W poszukiwaniu informacji uczennice i uczniowie mogą skorzystać z Internetu w telefonach komórkowych
(na prezentowanym przez osobę prowadzącą slajdzie znajdują się odnośniki do odpowiednich stron
z opracowaniami) oraz z udostępnionych wybranych pozycji książkowych z biblioteki. Do rozdysponowania
(wylosowania) przez grupy uczennic i uczniów będą następujące nazwy:
• Ulrychów (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
• Muranów (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
• Szmulowizna (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
• Mirów (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
• ul. Dynasy,
• ul. Szucha,
• ul. Starynkiewicza,
• ul. Lindleya,
• ul. Tylmana z Gameren,
• ul. Pereca,
• ul. Solariego,
• ul. Zamenhofa,
• Norblin (nazwa przystanku ZTM),
• Kolonia Wawelberga (obiekt zabytkowy).

3. ROZWIĄZANIE ZAGADEK (10 minut):

Kolejne grupy uczennic i uczniów prezentują wyjaśnienie zagadki stojącej za wylosowaną nazwą.Końcowy
fragment lekcji służy omówieniu wniosków oraz refleksji nad historyczną wielokulturową Warszawą. Wraz
z uczennicami i uczniami prowadzący zajęcia zastanawia się, co było tak atrakcyjnego w Warszawie, że
cudzoziemcy lub ich potomkowie, ludzie różnych wyznań, wiązali z nią swój los.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
1. ULRYCHÓW (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie)
Rejon Warszawy w dzielnicy Wola, który swoją nazwę wziął od nazwiska rodziny Ulrich. Byli oni
ewangelikami pochodzącymi z miejscowości Pforten (obecnie Brody) w Dolnych Łużycach. Pierwszy
z nich – Jan przybył do Warszawy jeszcze za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W rejonie
dzisiejszej ul. Górczewskiej Ulrichowie prowadzili wielkie gospodarstwo ogrodnicze, w którym hodowali
różne rośliny (czasem egzotyczne). Pozostałości gospodarstwa zlokalizowane są w pobliżu Centrum
Handlowego Wola Park.
2. MURANÓW (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie)
Rejon Warszawy w dzielnicach Śródmieście i Wola. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiemu architektowi
i sztukatorowi Józefowi Szymonowi Bellottiemu, który w XVII wieku wybudowany pod Warszawą
pałac nazwał Murano (nawiązywał do rodzinnych weneckich stron – Murano to grupa kilku wysp na
terenie Wenecji). Pałac stał mniej więcej w okolicach dzisiejszego skrzyżowania ulic Andersa, Stawki
i Muranowskiej. Bellotti zaprojektował m.in. kościół pw. św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie.
3. SZMULOWIZNA (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie)
Rejon Warszawy w dzielnicy Praga-Północ. Swoją nazwę zawdzięcza żydowskiemu kupcowi i bankierowi
Szmulowi Zbytkowerowi (1727-1801), który na tym terenie posiadał folwark. Był również fundatorem
budynku praskiej synagogi oraz cmentarza żydowskiego (cmentarz przy ul. św. Wincentego).
4. MIRÓW (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie)
Rejon Warszawy w dzielnicy Wola. Nazwa pochodzi od nazwiska Wilhelma Miera, z pochodzenia Szkota,
który w XVIII w. służył w wojsku polskim w stopniu generała. Z jego inicjatywy wzniesiono dla żołnierzy
koszary (ich pozostałością jest strażacka remiza przy ul. Chłodnej).
5. ULICA DYNASY
Ulica w dzielnicy Śródmieście. Nazwę zawdzięcza nazwisku księcia Karla Otto von Nassau-Siegena
i jego posiadłości – okolice ulic Tamka-Kopernika-Zajęcza, nazwanej przez warszawianki i warszawiaków
Dynasami. Von Nassau był żołnierzem i podróżnikiem o barwnym życiorysie.
6. ALEJA SZUCHA
Ulica w dzielnicy Śródmieście. Upamiętnia Jana Chrystiana Szucha, architekta, urbanistę oraz ogrodnika
niemieckiego pochodzenia. Jest autorem m.in. osi architektonicznych w formie placów gwiaździstych,
zachowanych do dziś w Warszawie placu Zbawiciela oraz placu Unii Lubelskiej. Zaprojektował również
w stylu parku angielskiego Łazienki Królewskie.
7. PLAC STARYNKIEWICZA
Plac znajdujący się w dzielnicy Ochota. Upamiętnia Sokratesa Starynkiewicza, rosyjskiego prezydenta
Warszawy w latach 1875-1892. Za czasów jego rządów miasto bardzo się rozwinęło pod względem
infrastruktury. Największym osiągnięciem była budowa wodociągów i kanalizacji (funkcjonują do dziś).
8. ULICA WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA
Ulica na terenie Ochoty. Nosi nazwisko angielskiego inżyniera, który współprojektował, a następnie
nadzorował prace przy budowie warszawskich wodociągów i kanalizacji. Lindley związał się z Warszawą
na ponad 30 lat.
9. ULICA TYLMANA Z GAMEREN
Ulica na obszarze dzielnicy Śródmieście. Upamiętnia niderlandzkiego architekta pracującego w Królestwie
Polskim na przełomie XVII i XVIII w. Jego projektu jest m.in. kościół Bernardynów na Czerniakowie oraz
kościół pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Miodowej.
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10. ULICA PERECA
Ulica znajdująca się w dzielnicy Wola. Nazwa upamiętnia Icchoka Lejba Pereca, polskiego i żydowskiego
pisarza i publicysty. Tworzył w języku polskim, hebrajskim oraz jidysz.
11. ULICA SOLARIEGO
Ulica zlokalizowana w dzielnicy Ochota. Upamiętnia Antonio Solariego, polskiego architekta włoskiego
pochodzenia. Pracował na dworze króla Augusta III Sasa. Zaprojektował kościół pw. św. Jana Bożego
i Andrzeja Apostoła, pracował przy przebudowie Zamku Królewskiego.
12. ULICA ZAMENHOFA
Ulica zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście. Jej patronem jest Ludwik Zamenhof, polski lekarz
żydowskiego pochodzenia, twórca międzynarodowego języka esperanto (wyrazem z tego języka jest
np. veturilo oznaczający – pojazd). Zamenhof na esperanto przekładał m.in. dzieła Szekspira oraz Stary
Testament.
13. NORBLIN (przystanek ZTM)
Przystanek ZTM przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej. Upamiętnia funkcjonującą w pobliżu fabrykę
Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner. W zakładzie tym produkowano
znakomite wyroby brązownicze. Korzenie Norblinów sięgają Francji.
14. KOLONIA WAWELBERGA (obiekt zabytkowy)
Nazwa niewielkiego osiedla zbudowanego w latach 1898-1900 przy ul. Górczewskiej na Woli. Fundatorem
był Hipolit Wawelberg, polski finansista żydowskiego wyznania. Z jego inicjatywy w Warszawie powstała
również znakomita szkoła techniczna.
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POMOCE DYDAKTYCZNE:
ZAWARTOŚĆ SLAJDU DO WYŚWIETLENIA UCZENNICOM I UCZNIOM W TRAKCIE WPROWADZENIA DO
LEKCJI
Przykłady obco brzmiących nazw w przestrzeni Warszawy:
1. Ulrychów (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
2. Muranów (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
3. Szmulowizna (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
4. Mirów (nazwa obszaru/rejonu w Warszawie),
5. ul. Dynasy,
6. al. Szucha,
7. pl. Starynkiewicza,
8. ul. Williama Heerleina Lindleya,
9. ul. Tylmana z Gameren,
10. ul. Pereca,
11. ul. Solariego,
12. ul. Zamenhofa,
13. Norblin (przystanek ZTM),
14. Kolonia Wawelberga (obiekt zabytkowy).

Szmulowizna

Fotografie P. Stryczyński

Dzielnica Muranów z kinem o tej samej nazwie

Kamienica frontowa Kolonii Wawelberga
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OPRACOWANIA PRZYDATNE W PRZEPROWADZENIU BADAŃ:
Polacy z wyboru – strona projektowa prowadzona przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (polacyzwyboru.
pl),
Internetowy Polski Słownik biograficzny (ipsb.nina.gov.pl),
Żydowska Warszawa – strona projektowa prowadzona przez Muzeum Historii Żydów Polskich (warsze.polin.pl).

WYBRANE PUBLIKACJE DO WYPOŻYCZENIA Z BIBLIOTEKI I UDOSTĘPNIENIA
W CZASIE ZAJĘĆ:
• Chwiszczuk R., Świątek T.W., Stolica wielu kultur, Fundacja Cultus, Warszawa 2018.
• Chwiszczuk R., Świątek T.W., Warszawa wielu kultur, Fundacja Cultus, Warszawa 2009.
• Kiniewiczowa G., Sokołowska A., (red.), Od Agrykoli do Żywnego. Mały słownik patronów ulic warszawskich,
Warszawa LSW, 1968.
• Handke K., Dzieje Warszawy nazwami pisane, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2011.
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KARTA PRACY:
1. Określ, w której warszawskiej dzielnicy występuje omawiana nazwa.
2. Wyjaśnij, co wybrana nazwa oznacza i która postać się za nią kryje.
3. Opisz historię danej postaci (z jaką narodowością jest związana lub z jaką narodowością związani byli
przodkowie postaci; z jakim wyznaniem/kulturą jest dana postać związana; w jaki sposób zasłużyła się dla
Warszawy lub dla Polski?).
4. Wyszukaj materiały graficzne na temat omawianej postaci. Jeżeli znajdziesz, to zrób zdjęcie telefonem
albo zapisz w telefonie znaleziony w Internecie plik. Podziel się wynikami pracy w czasie prezentacji.

122

Stare fabryki w nowych
czasach
RODZAJ LEKCJI:
lekcja plenerowa

GRUPA WIEKOWA:

szkoła ponadpodstawowa

METODA PRACY:

praca w grupach, zadanie do realizacji po lekcjach

CZAS TRWANIA:

20 minut wprowadzenia w trakcie lekcji poprzedzającej; przygotowanie przez uczennice i uczniów
prezentacji (praca domowa); oraz dwie godziny lekcyjne na plenerowe oprowadzanie.

W SKRÓCIE:

Uczennice i uczniowie losują adres obiektu pofabrycznego oraz otrzymują wytyczne (kartę pracy),
wg których ustalają m.in. co w danym obiekcie było produkowane oraz co się z nim dzieje obecnie
przygotowane informacje przedstawiają w trakcie spaceru po obiektach pofabrycznych.

CELE LEKCJI:

Zwrócenie uwagi uczennic i uczniów na istniejące w Warszawie zabytkowe obiekty postindustrialne, ich
potencjał oraz współczesny los.

UWAGA:

Do osiągnięcia celu lekcji najlepiej nadają się te dzielnice Warszawy, w których zachowało się najwięcej
obiektów pofabrycznych, a więc Praga-Północ, Praga-Południe oraz Wola. Niniejszy scenariusz lekcji jest
przykładowy i opiera się na fabrykach zlokalizowanych na Pradze-Północ. Nauczycielka lub nauczyciel
mogą stworzyć własną trasę w oparciu np. o katalog Warszawskie dziedzictwo postindustrialne autorstwa
Michała Krasuckiego. Alternatywną wersją zajęć (zamiast spaceru plenerowego) jest przedstawienie przez
uczennice i uczniów zdobytych informacji w trakcie lekcji w klasie, w formie krótkich, pięciominutowych
prezentacji.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Wzory materiałów do wydrukowania i wręczenia uczennicom oraz uczniom przez osobę prowadzącą
zamieszczone są na końcu scenariusza w części Pomoce dydaktyczne.
• Kartki z adresami fabryk wraz z informacją o dostępnych naukowych opracowaniach zostaną rozlosowane
wśród zespołów uczniowskich.
• Karta fabryki – karta pracy do wydrukowania przez nauczycielkę lub nauczyciela i rozdysponowania
wśród zespołów uczennic i uczniów.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. LEKCJA POPRZEDZAJĄCA (20 minut):

Nauczycielka lub nauczyciel wprowadzają uczennice i uczniów w temat warszawskich zabytków poprzemysłowych. Uczennice i uczniowie dowiadują się, że na terenie Warszawy zachowało się dużo budynków
pofabrycznych, w których przez wiele lat prowadzona była produkcja – najstarsze z nich zostały wybudowane
jeszcze w XIX wieku.
Część z nich ze względu na wartości historyczne, artystyczne lub techniczne została objęta przez konserwatora
ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków. Obecnie niektóre zostały zaadaptowane (przeszły renowację
i restaurację) na różne cele – mieszczą się w nich biura, sklepy, warsztaty, magazyny, siedziby uczelni,
a nawet mieszkania. Inne są w trakcie takich przekształceń, a jeszcze inne pozostają nieużytkowane (często
zaniedbane i w złym stanie technicznym).
Prowadzący zajęcia informuje uczniów, że kolejna lekcja odbędzie się w terenie, w formie oprowadzania po
okolicy przez zespoły uczniowskie. Zapowiada uczennicom i uczniom wyprawę na warszawską Pragę, w czasie
której sprawdzą, co stało się z dawnymi fabrykami.
Przedstawia także zasady: pięć uczniowskich zespołów wylosuje po jednym obiekcie, a następnie przygotuje
na ich temat krótką wypowiedź ustną wg wytycznych zawartych w karcie pracy. Dodatkowo, jeżeli się to
uda, zespoły są proszone o przedstawienie w czasie oprowadzania archiwalnych ilustracji dotyczących
wylosowanych obiektów.
Dla większej tajemnicy uczennicom i uczniom nie są podawane nazwy fabryk, ale losowane są jedynie adresy
obiektów z następującego zestawienia (numeracja listy oznacza proponowany kolejny przystanek na trasie
zwiedzania):
1. ul. Ząbkowska 27/31,
2. ul. Kawęczyńska 9,
3. ul. Kawęczyńska 36,
4. ul. Objazdowa 1,
5. ul. Otwocka 14.
Prowadzący zajęcia wyjaśnia również, że na wylosowanych kartkach znajduje się informacja o opracowaniach,
z których warto skorzystać, przy pracy nad realizacją zadania.

2. ZAJĘCIA W TERENIE (90 minut):

Proponowane miejsce rozpoczęcia wyprawy przy ul. Ząbkowskiej 27/31, a zakończenia przy ul. Otwockiej
14.
CO PRODUKOWANO W PRASKICH FABRYKACH? (80 minut):
Po przybyciu na miejsce, prezentację rozpoczyna zespół, który wylosował adres Ząbkowska 27/31 (dawna
Państwowa Wytwórnia Wódek, a obecnie Centrum Praskie Koneser).
Po skończeniu wypowiedzi wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie proszeni są o próbę oceny potencjału
zachowanych obiektów pofabrycznych oraz ich zagospodarowania (czy podoba im się współczesny pomysł
na zagospodarowanie zabytkowego obiektu?). Następnie klasa przechodzi do kolejnego punktu na ulicę
Kawęczyńską 9 i tam czynności się powtarzają.
STARE MURY – NOWE FUNKCJE (10 minut):
Zakończenie zajęć to swobodna refleksja na temat losu odwiedzanych obiektów. Osoba prowadząca
rozmawia z uczennicami i uczniami na temat obecnego stanu fabrycznych budynków, o ich mocnych
i słabych stronach, a także o szansach i zagrożeniach, zasadności ich zachowania oraz adaptacji do nowych
funkcji. Zastanawia się z uczennicami i uczniami nad tym, czy pofabryczna przestrzeń mogłaby służyć
innym celom niż obecnie.
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BAZA WIEDZY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:
HASŁA KLUCZOWE:
ADAPTACJA – przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone.
RENOWACJA – odnowienie czegoś, zwłaszcza budynków.
RESTAURACJA – odnowienie zabytków lub dzieł sztuki, przywrócenie dawniejszej formy.
REWITALIZACJA – kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji (źródło definicji: strona
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju).
PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKTACH POFABRYCZNYCH ZE SCENARIUSZA:
1. uL. ZĄBKOWSKA 27/31
• Dawniej: m.in. Warszawska Wytwórnia Wódki Koneser, a przed II wojną światową Państwowa Wytwórnia
Wódek.
• Obecnie: Centrum Praskie Koneser – zespół mieszkaniowo-usługowy z wykorzystaniem budynków
pofabrycznych. Budynki pofabryczne zostały odnowione i uzupełnione o nową zabudowę biurowo-usługową
oraz mieszkalną.
• W fabryce produkowano przede wszystkim wódkę oraz spirytus.
• Fabryka funkcjonowała tu od 1898 roku do początku XXI wieku.
• Obiekt składający się z budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych został objęty ochroną
konserwatorską.

Widok na ul. Ząbkowską 27/31. Fot. P. Stryczyński (zdjęcie prawe i lewe)
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Fabryka na Pradze, ul. Kawęczyńska 9. Fot. P. Stryczyński

2. uL. KAWĘCZYŃSKA 9
• Dawniej: Warszawska Fabryka Farb Drukarskich, a przed II wojną światową m.in. Spółka Akcyjna Fabryka
Farb Drukarskich Pigment.
• Obecnie: Fabryka na Pradze – zespół mieszkaniowo-usługowy z wykorzystaniem budynków pofabrycznych.
Budynek pofabryczny został odnowiony i uzupełniony o nową zabudowę mieszkalną.
• W fabryce produkowano przede wszystkim farby graficzne do druku.
• Fabryka funkcjonowała tu od 20-lecia międzywojennego do początku XXI wieku.
• Obiekt ujęty jest wpisem do ewidencji zabytków.
3. uL. KAWĘCZYŃSKA 36
• Dawniej: Warszawska Fabryka Mebli, a przed
II wojną światową Parowa Fabryka Listew na
Ramy oraz Wyrobów Drzewnych W. Domański
i S. Zabłocki.
• Obecnie: Wyższa Szkoła Menedżerska. Budynek
pofabryczny został odnowiony i uzupełniony
o nową zabudowę na cele dydaktyczne.
• W fabryce produkowano przede wszystkim
drewniane listwy do tapet, meble, a także
obudowy do telewizorów.
• Fabryka funkcjonowała tu od początku XX wieku
do lat 90. XX wieku.
• Obiekt ujęty jest wpisem do ewidencji zabytków.

Fabryka na Pradze, ul. Kawęczyńska 9. Fot. P. Stryczyński

4. uL. OBJAZDOWA 1
• Dawniej: m.in. Warszawska Fabryka Sprężyn (części do samochodów), a przed II wojną światową Belgijska
Spółka Akcyjna Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (druty, łańcuchy, gwoździe).
• Obecnie: obiekt w częściowej ruinie; siedziby różnych firm. Najstarsze budynki pofabryczne znajdują się
w stanie ruiny, w obiektach z okresu PRL zlokalizowane są liczne firmy usługowo-produkcyjne.
• W fabryce produkowano przede wszystkim sprężyny, a wcześniej drut.
• Fabryka funkcjonowała tu w latach 1899-2000.
• Najstarsze budynki produkcyjne oraz biurowe są chronione wpisem do rejestru zabytków.
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Fabryka sprężyn, ul. Objazdowa 1. Fot. P. Stryczyński		

Warszawskie Zakłady Mięsne, ul. Otwocka 14. Fot. P. Stryczyński

5. uL. OTWOCKA 14
• Dawniej: Fabryka Trzciny – działalność kulturalna; wcześniej budynek należał do Warszawskich Zakładów
Mięsnych (wyroby garmażeryjne, wędliny, konserwy), a przed II wojną światową produkowały tu m.in. Spółka
Akcyjna Fabryka Wyrobów Gumowych Polonit (opony) oraz Spółka Akcyjna Polski Przemysł Gumowy PePeGe
(węże gumowe).
• Obecnie: Mała Warszawa – działalność kulturalna.
Budynki pofabryczne są użytkowane – zaadaptowane na działalność kulturalną.
• Fabryka funkcjonowała tu od czasów przed I wojną światową do lat 90. XX wieku.
• Obiekt ujęty jest wpisem do ewidencji zabytków.

DLA POSZERZENIA WIEDZY WARTO SIĘGNĄĆ PO OPRACOWANIA:
W opracowaniu Warszawskie dziedzictwo postindustrialne Michała Krasuckiego znajdują się podstawowe
informacje na temat obiektów. Tam również w krótkim tekście wstępnym można poznać dzieje warszawskiego
przemysłu.
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POMOCE DYDAKTYCZNE:
KARTKI Z ADRESAMI DO WYLOSOWANIA PRZEZ UCZENNICE I UCZNIÓW:
uL. ZĄBKOWSKA 27/31
• W opracowaniu Warszawskie dziedzictwo postindustrialne Michała Krasuckiego znajdziesz podstawowe
informacje na temat obiektu.
• Na portalu mapowym mapy.zabytek.gov.pl sprawdzisz, czy jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
• Archiwalne fotografie możesz znaleźć w Internecie. Zacznij od sprawdzenia serwisu Narodowego
Archiwum Cyfrowego (audiovis.nac.gov.pl) lub portalu Fotopolska (fotopolska.eu).
uL. KAWĘCZYŃSKA 9
• W opracowaniu Warszawskie dziedzictwo postindustrialne Michała Krasuckiego znajdziesz podstawowe
informacje na temat obiektu.
• Na portalu mapowym mapy.zabytek.gov.pl sprawdzisz, czy jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
• Archiwalne fotografie możesz znaleźć w Internecie. Zacznij od sprawdzenia serwisu Narodowego
Archiwum Cyfrowego (audiovis.nac.gov.pl) lub portalu Fotopolska (fotopolska.eu).
uL. KAWĘCZYŃSKA 36
• W opracowaniu Warszawskie dziedzictwo postindustrialne Michała Krasuckiego znajdziesz podstawowe
informacje na temat obiektu.
• Na portalu mapowym mapy.zabytek.gov.pl sprawdzisz, czy jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
• Archiwalne fotografie możesz znaleźć w Internecie. Zacznij od sprawdzenia serwisu Narodowego
Archiwum Cyfrowego (audiovis.nac.gov.pl) lub portalu Fotopolska.
uL. OBJAZDOWA 1
• W opracowaniu Warszawskie dziedzictwo postindustrialne Michała Krasuckiego znajdziesz podstawowe
informacje na temat obiektu.
• Na portalu mapowym sprawdzisz, czy jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
• Archiwalne fotografie możesz znaleźć w Internecie. Zacznij od sprawdzenia serwisu Narodowego
Archiwum Cyfrowego (audiovis.nac.gov.pl) lub portalu Fotopolska (fotopolska.eu).
uL. OTWOCKA 14
• W opracowaniu Warszawskie dziedzictwo postindustrialne Michała Krasuckiego znajdziesz podstawowe
informacje na temat obiektu.
• Na portalu mapowym sprawdzisz, czy jest chroniony wpisem do rejestru zabytków.
• Archiwalne fotografie możesz znaleźć w Internecie. Zacznij od sprawdzenia serwisu Narodowego
Archiwum Cyfrowego lub portalu Fotopolska.
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KARTA PRACY:
1. Określ nazwę funkcjonującej pod wskazanym adresem fabryki oraz nazwę realizowanej lub planowanej
obecnie inwestycji.
2. Określ, co mieści się obecnie w obiekcie lub będzie się mieściło w przyszłości?
3. Opisz wygląd obiektu i spróbuj ocenić stan jego zachowania (np. ruina, obiekt zadbany itp.).
4. Wymień, jakie produkty były tu wytwarzane.
5. Podaj, w jakich latach fabryka funkcjonowała.
6. Sprawdź, czy obiekt znajduje się w rejestrze zabytków – jeśli tak, spróbuj ustalić, dlaczego został objęty
ochroną konserwatorską.
7. Postaraj się znaleźć opublikowane w Internecie archiwalne fotografie związane z fabryką lub wizualizacje
przyszłego jej wyglądu. Wybrane wydrukuj i zabierz ze sobą na prezentację.
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