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Kiedy staniesz na placu Zamkowym, bez trudu 
zorientujesz się, że część kostki brukowej ma 
inny kształt i odmienną barwę. Czerwona 
kostka widoczna na zdjęciu 1 biegnie aż 
do niewielkiego mostku. W ten sposób 
zaznaczono położenie średniowiecznego 
muru (tego samego, w którego budowę 
zaangażują się Tola, Pola i Urwis w rozdziale II 
bajki „Podróż w czasie”, str. 8). W miejscu, w 
którym mostek styka się z placem Zamkowym, 
znajdowała się kiedyś brama do miasta (o 
Bramie Krakowskiej przeczytasz w rozdziale 
III, str. 11). Gdy podniesiesz głowę do góry, 
zobaczysz rekonstrukcję fragmentu 
muru (patrz zdj. 1), wykonaną kilkadziesiąt 
lat temu. Kilkumetrowe ceglane umocnienia 
przypominają o czasach, kiedy Warszawa – 
młode mazowieckie miasto – dopiero zyskiwała 
na znaczeniu.

Ile lat ma Warszawa? Dokładnej daty jej narodzin 
nie możemy ustalić, ponieważ akt lokacji, czyli 

założenia miasta, zaginął. Możemy jedynie 
szacować, że Warszawa powstała krótko przed 
rokiem 1300, czyli ponad 720 lat temu. Szybko 
zyskała rangę jednego z najważniejszych miast 
Mazowsza, wówczas niezależnego państwa, 
którym rządzili książęta z dynastii Piastów. 
(O początkach Warszawy przeczytasz w 
rozdziale I bajki „Podróż w czasie”, str. 6).

Kiedy wejdziesz na dziedziniec Zamku 
Królewskiego, zauważysz jedną nieotynkowaną 

ścianę ozdobioną ostrymi łukami (patrz zdj. 2). 

Wstęp.
Stare miasto

To rekonstrukcja pozostałości Dworu 
Wielkiego, czyli siedziby książąt mazowieckich. 
Spójrz na herby, które widnieją pod 
ostrymi łukami. Znajdziesz tam polskiego 
Orła, litewską Pogoń oraz srebrny pas na 
czerwonym tle – herb Austrii. Te malowidła 
przypominają nam o panowaniu króla 
Zygmunta Augusta, którego ojciec przyłączył 
Warszawę i inne mazowieckie miasta do Polski. 
Zygmunt August (król Polski i wielki książę 
litewski ) doprowadził do unii (czyli umowy 
o połączeniu) Polski i Litwy, na mocy której 
powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.  

Zdj. 2. Nieotynkowana elewacja Zamku Królewskiego 
odkrywa dawne elementy Dworu Wielkiego

Zdj.1 Pomnik Jana Zachwatowicza przy zrekonstruowa-
nych murach miejskich. Widoczna przed pomnikiem 
kostka brukowa wyznacza granicę średniowiecznego 
muru.
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W państwie tym rządził sejm, który zbierał się 
co dwa lata na zamku w Warszawie.

Ale skąd się tutaj wziął herb Austrii? Ano stąd, 
że dwie żony Zygmunta Augusta, Elżbieta 
Habsburżanka i Katarzyna Habsburżanka, były 
Austriaczkami. Były nimi również obie żony 
siostrzeńca władcy – czyli króla Zygmunta III 
Wazy, który przeniósł swą rezydencję  
z Krakowa do Warszawy. 

To właśnie jego pomnik znajdziesz przed 
Zamkiem Królewskim. Od prawie czterech 
wieków król Zygmunt stoi na wysokiej 
kolumnie w pobliżu zamku (patrz zdj. 3).  

Z historią tego pomnika wiąże się cyfra 4. Otóż 
kazał go zbudować syn Zygmunta, Władysław 
IV. Zatrudnił w tym celu czterech artystów. 
Kolumna Zygmunta została odsłonięta w 
1644 roku. Przeszła cztery renowacje, zanim 
runęła i rozpadła się na cztery części w roku 
1944. (Kolumnę Zygmunta i pozostałe zabytki 
nauczycie się rozpoznawać dzięki zadaniom  
1 i 2, str. 20 oraz 22).

W wyniku ataków dokonanych przez 
niemieckie wojsko w czasie powstania 
warszawskiego w 1944 roku Stare Miasto legło 
w gruzach. Warszawa udowodniła jednak, że 
słusznie w swoim herbie ma dewizę „Zawsze 
niezwyciężona”.  

W ciągu kilku powojennych lat architekci, 
inżynierowie i robotnicy przywrócili najstarszej 
części miasta jej przedwojenny kształt. 
Odbudowali mury miejskie, kamienice  
i kościoły.

Kiedy staniesz na Rynku Starego Miasta, 
zobaczysz wąskie kamienice pokryte 
kolorowymi tynkami i zdobieniami w postaci 
malowideł i rzeźb (patrz zdj. 4).  
(O malowidłach przeczytasz w Rozdziale 
IV bajki „Podróż w czasie”, a samą technikę 
przećwiczysz w zadaniu 5, str. 27). 

Podobnie wyglądał rynek za czasów Zygmunta 
III, kiedy Warszawa bardzo dynamicznie się 
rozwijała. Była ośrodkiem polityki, handlu  
i rzemiosła. Liczni kupcy bogacili się na handlu 
zbożem (zrekonstruowane spichlerze można 
dzisiaj znaleźć przy ulicy Brzozowej),  
a rzemieślnicy – na dostawach dla królewskiego 
dworu. 

Wejścia do miasta od północy strzegła 
wówczas Brama Nowomiejska z fortecą zwaną 
Barbakanem. W czasie potopu szwedzkiego 
Stara Warszawa i jej młodsza siostra, Nowa 
Warszawa, zostały zniszczone, na szczęście 
bardzo szybko je odbudowano. I choć w 
kolejnych latach powstały zupełnie nowe 
dzielnice, sercem Warszawy nadal była 
Starówka.

Zmieniło się to dopiero w XIX wieku, kiedy 
Warszawa trafiła pod zabór rosyjski. W nowych 
dzielnicach budowano nowoczesne domy  
z dostępem do sieci wodociągowej  
i telefonicznej. 

Zdj. 4. Kolorowa elewacja kamienicy na Starym Mieście

Zdj. 3. Kolumna Zygmunta
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Zdj. 5. Obraz Canaletta. Na jego podstawie 
zrekonstruowano kamienice na Starówce po II 
wojnie światowej

Zdj. 6. Kamienica nr 13 z malowidłem autorstwa 
Zofii Stryjeńskiej

Centrum przeniosło się w okolice Dworca 
Wiedeńskiego, na skrzyżowanie Alei 
Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. 
Zamożni mieszkańcy przenieśli się na Nowy 
Świat, Marszałkowską i w Aleje Ujazdowskie 
(patrz zdj. 5). Stare Miasto pozostało zaś na 
uboczu, stając się miejscem zamieszkania klasy 
średniej i ludu.

Na początku XX wieku Janusz Korczak  
i Zofia Nałkowska, mieszkający na terenie 
Warszawy, odczuwali dreszczyk, wybierając się 
na Starówkę – wtedy uchodziła ona bowiem 
za jedną z najbardziej „szemranych”, czyli 
podejrzanych, dzielnic Warszawy. 

Rynek nie stracił jednak swojej pierwotnej 
funkcji. Na fotografiach wykonanych na 
przełomie XIX i XX wieku widzimy kramy 
i stragany ustawione wokół pomnika 
warszawskiej Syreny, którą wyrzeźbił Konstanty 
Hegel, aby ozdobić miejski wodotrysk.

Kiedy Warszawa stała się stolicą niepodległej 
Polski, rozpoczęła się rewitalizacja (czyli 
odnowa) Starego Miasta, w którą zaangażowali 
się najzdolniejsi artyści. To właśnie wtedy 
kamienica nr 13, stojąca na rogu Rynku  
i ulicy Świętojańskiej, wzbogaciła się  
o malowidło autorstwa Zofii Stryjeńskiej (patrz 
zdj. 6). 

Co więcej, dokumentacja zebrana podczas 
tej rewitalizacji okazała się kluczowa w czasie 

odbudowy warszawskiej Starówki po II wojnie 
światowej.

Dziś Stare Miasto przyciąga przede wszystkim 
turystów. Są tutaj nie tylko restauracje i sklepy 
z pamiątkami, ale także muzea i antykwariaty. 
Latem posłuchasz koncertów jazzowych,  
a zimą pojeździsz na łyżwach. Starówka 
czaruje. Poznaj jej historię. Zapraszamy!
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Urwis był z siebie dumny! Już dawno tak nie nabrał 

swoich przyjaciółek! Legenda o Bazyliszku była 

jego ulubioną warszawską opowieścią. Maskę 

Bazyliszka kupił już bardzo dawno temu i wiele 

razy zakładał ją na bale karnawałowe lub 

wystąpienia szkolne. Ale dzisiejszy wieczorny 

żart był jednak najlepszym zastosowaniem 

bazyliszkowej maski, jakie mógł sobie 

wymarzyć!

– Czy przed zaśnięciem nie moglibyśmy 

opowiedzieć sobie czegoś innego, na przykład 

legendy o Syrence?  – zaproponowała Tola. – 

Moglibyśmy porozmawiać o tym, jak strzegła 

Warszawy przed najeźdźcami albo jak wszyscy byli 

zakochani w jej magicznym śpiewie…

– Ależ oczywiście, że mogę opowiedzieć o Syrence! 

– nonszalancko odparł Urwis, a jego ochocze 

nastawienie od razu wzbudziło podejrzenia 

przyjaciółek. – W końcu Syrenka dzierżyła  

w dłoni miecz i tarczę! Brońcie się! – zawołał 

piesek. W sekundę zdjął maskę Bazyliszka  

i wyciągnął spod koca drewnianą tarczę  

i takiż miecz. Wymachiwał zabawkową bronią we 

wszystkie strony. 

– Jestem Syrenką! Chronię Warszawę! – 

pokrzykiwał i skakał z podłogi na kanapę  

i z powrotem.

– Urwis, uspokójże się wreszcie!!! – zaśmiały się na 

ten widok przyjaciółki.

Ale Urwis pewnie nie skończyłby zabawy szybko, 

gdyby nie głos mamy, który nagle dobiegł do uszu 

towarzystwa.

Podróż w czasie 
– Historia 

Starego Miasta

– Wtedy Bazyliszek popatrzył śmiałkowi prosto 

w oczy iiii…. trrrrrrach! Jednym 

spojrzeniem zamienił nieszczęśnika  

w kamień! – Po tych słowach Urwis poderwał 

się z miejsca, założył na pysk skrywaną 

wcześniej maskę Bazyliszka i wyskoczył nagle 

tuż przed głowami przyjaciółek.

– Aaaa! Bazyliszek! – krzyknęła Tola  

z przestrachu, niemal spadając z krzesła.

– Aaaa! Urwis! To ty? Oszalałeś? Prawie 

dostałyśmy zawału! – wtórowała jej równie 

przestraszona Pola.
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– Urwis! Urwisku! Mieliście z przyjaciółkami 

dowiedzieć się czegoś o historii Warszawy, a ja 

słyszę tylko jakieś piski i krzyki. W dodatku ty 

chyba wymachujesz mieczem. Czy to znaczy, że 

skończyliście naukę?

– My? Naukę? Oj nie, nie… Mamo 

właśnie poznawaliśmy warszawskie legendy, 

a za chwilę… – Urwis popatrzył w stronę 

drewnianego miecza – będziemy czytać  

o średniowieczu: zamku królewskim, rycerzach, 

murach obronnych… No sama wiesz… 

rekwizyty pomagają lepiej zapamiętać historię.

Mama popatrzyła na Urwisa  

z niedowierzaniem.

– Czy ty na pewno nie przeszkadzasz w nauce?

– Ja??? Przeszkadzać??? Mamo, ja odgrywam 

historyczne sceny! Sama mówiłaś, że lepiej się 

zapamiętuje, jeśli się coś nie tylko usłyszy, ale  

i zobaczy!

Czy wiesz, że istnieją dziesiątki wersji 
legendy o Syrence i Bazyliszku?

– Nie jestem pewna, czy miałam wtedy na 

myśli odgrywanie scen z mieczem… – odparła 

spokojnie mama. – Proszę cię, kiedy będziecie 

omawiać natarcie ciężką artylerią, nie rzucaj  

z dziupli kulami  armatnimi! – rzuciła na 

pożegnanie, uznając ostatecznie, że nie należy 

przeszkadzać dzieciom, gdy łączą naukę  

z zabawą.

Gdy tylko mama Urwisa odeszła, Pola wpadła na 

genialny pomysł.

– Słuchajcie, mam pomysł! A może wykorzystamy 

mój magiczny kompas i przeniesiemy się w czasie 

do tamtych czasów?

Musicie bowiem wiedzieć, że Pola dostała od 

swojej Babuni magiczny kompas, który po 

wypowiedzeniu tajemnej formuły, przenosi 

wypowiadających te słowa w dowolne miejsce na 

świecie.

– Jesteś genialna! – uradował się Urwis. – Tylko … 

do których czasów? Kiedy powstała Warszawa?

Legendy były niegdyś przekazywane ustnie. Nikt ich 
nie spisywał. To dlatego na przełomie setek lat powstały 

dziesiątki odmian tej samej legendy. 

Jeśli chcesz wiedzieć, którą wersję wybrało miasto 
stołeczne Warszawa jako tę najczęściej powtarzaną przez 
warszawiaków i warszawianki, wejdź na oficjalną stronę 
Miasta - https://kultura.um.warszawa.pl/-/legendy-
warszawskie-w-domu. Znajdziesz tam legendę o Bazyliszku, 

o Syrence Warszawskiej, o Warsie i Sawie, dzwonie na Kanonii 
czy legendę o kamiennym niedźwiedziu.
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Rozdział I 
wieś Warsza, rok 1000

cichutko, lecz zdecydowanie:

Świat zawirował, dziupla Poli 

zniknęła, a trójka przyjaciół znalazła 

się nagle na błotnistej, glinianej 

drodze. Dookoła były niewielkie 

ziemianki i drewniane domostwa. 

Przyjaciele stali tuż obok wiaty z wielkim 

paleniskiem i mnóstwem metalowych 

przedmiotów.

– Znikajcie stąd dzieci! To nie miejsce 

do zabawy! Buchnie żar z miecha i was 

poparzy.

W tej samej chwili prosto z zabudowanego 

paleniska wystrzeliły iskry. Silny i srogi niedźwiedź 

wyjął z ognia ogromny, rozgrzany do czerwoności 

miecz i zaczął w niego uderzać młotem. Iskry 

sypały się na wszystkie strony. Brzęk, brzęk, brzęk 

– rozbrzmiewał głos formowanego żelaza.

– Ojej… to jest chyba prawdziwy kowal… – 

zapiszczała zadziwiona Tola.

– Ha, ha! – roześmiał się niedźwiedzi siłacz. – 

Jasne, że jestem kowalem, a myślałaś, że kim? 

Diabłem z ognia piekielnego?

Tola nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo nagle 

rozległo się parsknięcie i tuż obok wiaty kowala 

pojawił się jeździec na koniu.

Wszystko 

co dobre, 

wszystko 
czego nie znamy, 

niech się pojawi,
bo na to czekamy…
…chcemy przenieść się ponad 1000  

lat  w przeszłość, na teren 

Warszawy!  

– Hmm… pomyślmy… Skoro Warszawa jest 

tak ważnym miastem, to może istniała już 

1000 lat temu, za czasów pierwszych 

władców Polski – księcia Mieszka I i króla 

Bolesława Chrobrego?

– Oj tak, przenieśmy się 1000 lat wstecz. 

Zobaczymy, czy był już wtedy zbudowany 

Zamek Królewski i Kolumna Zygmunta. 

Ciekawe, jak wtedy wyglądało Stare Miasto!

Widząc entuzjazm przyjaciół, Pola ścisnęła 

magiczny kompas w skrzydle i wypowiedziała 
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– Z drogi małolaty, bo was przejadę! – zawołał 

jeździec. – Kowalu, podkuj mi konia. Wybieram 

się na polowanie z wielmożnym Warszem. 

Może znajdziemy w puszczy dorodnego jelenia. 

Zrobimy ucztę.

– To tu jest puszcza? To my nie jesteśmy  

w Warszawie? – zdziwiła się Tola, zawiedziona, 

że magiczny kompas zawiódł ich do 

średniowiecznej wioski, a nie zgodnie z planem 

do Warszawy.

– Warszawa? A co to takiego? Jak żyję nie 

słyszałem o Warszawie – zagrzmiał przybyły, 

zeskakując z konia.

Tola Pola i Urwis byli zaskoczeni. Nie słyszał  

o Warszawie? A kowal? No ładnie, kowal też 

nie słyszał o Warszawie!

– Hm. No jak to? Warszawa to przecież stolica 

Polski – odpowiedział Urwis.

– Stolica? Ha, ha, ha… Widać, że jesteście 

podróżnymi i nie znacie naszego kraju. 

Stolicą Polski jest Gniezno, a za chwilę to 

pewnie będzie nią Kraków. Potężne miasto 

nad Wisłą, z rycerzami i murami obronnymi.  

A wy znajdujecie się teraz we wsi wielmożnego 

Warsza. Jest piękna, duża, otoczona lasami. 

Mamy tu najlepszą kuźnię, najlepszego kowala, 

najlepszego piekarza – właściwie wszystko tu 

jest najlepsze – zaśmiał się tubalnie nieznajomy. 

– Mamy też karczmę z pysznymi potrawami. 

Podróżni, tacy jak wy, zatrzymują się u nas  

w drodze do dużych miast. Kto wie, może nasza 

ziemia będzie jeszcze kiedyś sławna!

Nagle wszystko stało się jasne: kompas nie 

zawiódł, przeniósł ich daleko w czasie, dlatego 

kowal nie wiedział, że jego wioska rozrośnie się i za 

300 lat będzie miastem na mapie Polski. 

– A teraz to masz rację… Kiedyś o ziemi 

Warsza będzie mówić cała Polska.

Tola, Pola i Urwis postanowili 

przenieść się w czasy, kiedy 

ludzie będą już świetnie 

wiedzieć o istnieniu 

Warszawy. 

 ziemią. Jedynie dach i czasem
 część ściany wystawała ponad ziemię.

W środku znajdow
ał się kam

ienny lub gliniany piec, ogrzewający dom.

Czy wiesz, 
że we wsi Warsza 
większość osób 

mieszkała 
w ziemiankach?

Ziemianki to dom
ostw

a, które w większości znajdowały się pod
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Świat ponownie zawirował i warsztat kowala 

zmienił się w okazałą chatę. Chata sąsiadowała ze 

znacznie większą liczbą glinianych i drewnianych 

budynków, obór i stajni. Nim zdołali się dobrze 

rozejrzeć naokoło, usłyszeli zdecydowane słowa:

– Dzieciaki, nie leńcie się! Biegnijcie po cegły  

i zanieście na skarpę wiślaną. Mury obronne 

miasta same się nie zbudują – zawołał rycerz na 

koniu.

– Ojej! Trafiliśmy na budowanie murów miejskich! 

Rany Julek! Ale mamy szczęście! Patrzcie, tutaj, 

gdzie było palenisko kowala, teraz wznoszą się 

pierwsze ściany Zamku Królewskiego! Jeszcze jest 

drewniany i wymurowano dopiero kilka ścian! Ale 

czad! Kocham swój kompas! – emocjonowała się 

Pola.

Urwis nie był aż tak podekscytowany. Przejął się 

rozkazem. Jeździec nie wyglądał na takiego,  

z którym można dyskutować. W dziupli Poli Urwis 

skakał z mieczem i tarczą, wymachując nimi 

radośnie, ale wiedział, że dawniej dzieci zawsze 

musiały słuchać i wykonywać rozkazy dorosłych,  

 

Rozdział II 
Rozpoczęcie powstania 
murów warszawskich, 

ok. roku 1350 

Czy wiesz, że nazwa Warszawa pochodzi od imienia Warsza?

Profesor Karol Mórawski, warszawski historyk, autor m.in. książki Historia Warszawy uważa, że: 
„Nazwa miejscowa Warszawa, powstała od imienia osobowego Warsz, przez  dodanie przyrostka – 
owa, oznaczającego czyjąś własność lub wieś. Wieś Warszowa to ni mniej, ni więcej jak wieś War-
sza. W przeciągu dziesiątek lat nazwa wieś Warszowa zmieniła się w wieś Warszewa, aż wreszcie 
nabrała formy Warszawa. Prawdziwa etymologia, czyli pochodzenie słowa Warszawa, nie ma więc 
nic wspólnego ze słynnym Warsem i Sawą.

Wszystko 

co dobre, 
wszystko 

czego nie znamy, 
niech się pojawi,

bo na to czekamy…
…chcemy przenieść się kilkaset lat  

w przyszłość… do momentu, gdy 

posiadłość Warsza 

zmienia się w Warszawę!    
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w szczególności jeśli tymi dorosłymi byli 

rycerze.’

Przyjaciele pobiegli w miejsce, które wskazał 

mężczyzna w zbroi. Na skraju osady, tuż obok 

skarpy wiślanej leżała sterta cegieł. Mieszkańcy 

miasta nosili je murarzom.

– O! Widzę nowych pomocników! – zawołał 

z entuzjazmem nadzorujący budowę osiłek. 

– Hej tam! Dać im po jednej cegle. Więcej nie 

uniosą!  

I od razu ktoś wrzucił im do łapek po cegle.

Nadzorujący sięgnął po pióro i zaznaczył 

trzy kreski na swoim papierze. Trzy kreski 

to wydane trzy cegły. Wszystko musiało się 

zgadzać.

– Tola zerknęła na pergamin i aż zapiszczała  

z zadziwienia.

– Proszę pana, co to za potwór jest narysowany 

na tej kartce?

Majster zerknął na pergamin.

– Potwór? Jaki potwór? Dziecko, nie 

rozpoznajesz godła Warszawy? To przecież 

nasza Syrenka! Skąd ty się wzięłaś? Z innej 

planety? – Patrząc raz na Tolę, raz na pieczęć, 

zaśmiał się tak głośno, że cegła szykowana dla 

kolejnej osoby prawie spadła mu na nogę.

– Eeeee…. to jest Syrenka? – Tym razem Pola 

zawtórowała zdziwieniu Toli. – No niby ma 

tarczę i miecz, ale nie ma rybiego ogona. 

Zamiast niego ma skrzydła orła, łapy smoka, 

ogon lwa i tylko kawałek brzucha w łuski ryby…

– I bardzo dobrze, że tak wygląda. Syrenka ma 

skrzydła, bo chroni przed napadami z góry. 

Ma łapy smoka i ogon lwa, bo chroni 

przed niebezpieczeństwem, które może 

przybyć z lasu. A fragment ryby, żeby 

chronić Warszawę od strony Wisły. No dobrze, 

dobrze… koniec tych pogaduszek, robota 

czeka. Idźcie zanieść cegły na mur  

i wróćcie po kolejne. Wizerunek syrenki 

zupełnie im nie pasował. Wiedzieli jednak, że  

w średniowieczu nie wypadało dyskutować  

z dorosymi. 

Trójka bohaterów poszła za pozostałymi 

mieszkańcami Warszawy. Kiedy dotarli 

nad wiślaną skarpę, tuż za remontowanym 

zamkiem było gwarno i tłoczno. Jedni układali 

cegły, inni sprawdzali, czy stawiany mur jest 

prosty. Pozostali mieszkańcy kopali głęboki rów 

dla wzmocnienia murów.

– Szybko, szybko!  

Z rozkazu księcia Kazimierza I, dawać 

cegły! – pokrzykiwano zewsząd. – Musimy 

ochronić zamek, kościół św. Jana, Rynek i całą 

zabudowę Warszawy. Pośród murów będziemy 

bezpieczniejsi przed najazdem!

Przyjaciele rzucili cegły na miejsce, ale… 

perspektywa noszenia ciężarów przez cały 

dzień wcale im się nie podobała. 

– Zmykajmy stąd. Przenieśmy się do czasu 

powstawania Kolumny Zygmunta. Mury będą 

już zbudowane. Gliniany gród zamieni się 

w zamek. Pospacerujemy po mieście i nikt 

nie będzie nas zaganiał do ciężkiej pracy… – 

postanowił Urwis.

– Dobry pomysł! – Pola położyła cegłę na 

wyznaczone miejsce, odeszła odrobinę na bok  

i wymówiła zaklęcie…



11

Świat zawirował i krajobraz znów całkowicie się 

zmienił. Niski murek zamienił się w podwójny, 

wysoki mur z fosą. Z Zamku Królewskiego 

zniknęły drewniane elementy. Teraz stał o wiele 

bardziej okazały, w całości zbudowany z cegły, 

Czy wiesz, że Syrenka nie zawsze wyglądała tak jak teraz?

Herb Warszawy zmieniał się przez lata. Odnaleziono dokument z 1320 roku, na którym widnieje 
pieczęć z herbem miasta, przystawiana do najważniejszych dokumentów miejskich. Przedstawia ją 
zdjęcie 11. (Dokładnie taki znak ujrzała Pola na dokumencie nadzorującego budowę murów).

z pięknymi wieżami. Błotne uliczki zamieniły się 

w brukowane alejki.

– O rety! Ale zmiana! Przez 300 lat powstało tu 

prawdziwe miasto! – zachwyciła się Tola.

– Ależ tu pięknie! – wtórowała Pola.

– Pięknie, pięknie, ale czy jesteście pewne, 

że to jest Warszawa? Za nami jest zamek 

przypominający Zamek Królewski. W oddali 

widać kolumnę z królem… chyba Zygmuntem, 

ale… no, ale skoro to jest Warszawa, to gdzie 

jest Plac Zamkowy? – Podrapał się za uchem 

Urwis.

Przyjaciółki rozejrzały się dookoła. Faktycznie, 

zamiast obszernego Placu Zamkowego, na 

którym czasem odbywają się koncerty,  

a w grudniu dekoruje się jedną z największych   

świątecznych choinek w Polsce, stał szpaler 

kamienic. Placu nie było…

Nie mieli czasu, aby zastanowić się nad 

odpowiedzią. Ich rozmowy przerwał chłopiec, 

który biegnąc w stronę Kolumny, niechcący ich 

potrącił.

Wszystko 

co dobre, 
wszystko 

czego nie znamy, 
niech się pojawi,

bo na to czekamy…
…chcemy przenieść się kilkaset lat  

w przyszłość do momentu, gdy  

w Warszawie była już postawiona 

Kolumna Zygmunta! 

 

Rozdział III 
Kolumna Zygmunta, 

rok 1650



12

– Proszę wybaczyć, mości państwo! Spieszę 

się! Do Warszawy za kilka minut przybędzie 

król Zygmunt IV Waza! Wjedzie przez Bramę 

Krakowską! Jak się pospieszycie, to też go 

zobaczycie! – zawołał mały i popędził co sił  

w nogach.

– O rany! Ale mamy szczęście! Biegnijmy za 

nim!

Tola, Pola i Urwis podążyli bez chwili wahania 

za chłopcem, w kierunku widocznej z dala  

i gęstniejącej ciżby. Gdy byli już blisko tłumu, 

chłopiec zatrzymał się tuż przy Kolumnie 

Zygmunta i popatrzył niepewnie na Urwisa.

– No … ale chyba nie będziesz witał króla 

nago?

Urwis zerknął na swój ubiór. Jak co dzień 

miał na sobie jedynie spodenki. Nie nazwałby 

tego jednak byciem nago. Popatrząc naokoło 

zrozumiał, że wyglądem wyraźnie odstawał od 

reszty… Kompas przeniósł ich w XVII wiek, 

a 400 lat temu ubiór był zupełnie inny niż 

obecnie. Niemal wszyscy mieszczanie 

(czyli mieszkańcy miasta) i szlachta (czyli 

bogatsza część Polaków, mająca więcej 

praw) wiwatujący na cześć króla, mieli na 

sobie długie, dopasowane płaszcze zwane 

kontuszami lub żupany – równie długie 

nakrycie z długimi rękawami. Dziewczynki i 

kobiety miały na sobie długie suknie, takie do 

samej ziemi.

– Chłopaki, Wy to chyba przybyliście tu  

z daleka i nie znacie naszych ubiorów, co? – 

spytał chłopiec i zerknął w stronę Toli i Poli. 

Młodzieniec założył, że sówka i kotka, to 

również chłopcy. Żadna z nich nie miała na 

sobie sukienki. Tego dnia były ubrane w krótkie 

spodenki. Musicie wiedzieć, że czterysta lat 

temu żadna dziewczynka nie wyszłaby z domu  

w spodniach. W Polsce i w całej Europie było 

to wtedy oczywiste.

Mimo niecodziennego stroju chłopcu 

spodobała się trójka przybyszów. Postanowił 

im pomóc. Zwrócił się w stronę pobliskiej 

kamienicy, zagwizdał na palcach. Z drugiego 

piętra wychyliła się rozczochrana głowa.

– Janek! Hej! Zrzuć mi tu trzy kontusze! Król 

wjeżdża przez bramę królewską, a ta trójka jest 

prawie nago!

Janek, będący na służbie w domu chłopca, 

zniknął w oknie balkonu i po kilku sekundach 

pojawił się ponownie, zrzucając mu chłopięce 

stroje.

– Wkładajcie! – zawołał młody szlachcic. – 

Po wjeździe króla zapraszam Was na obiad. 

Opowiecie mi, skąd przybywacie i jakie są  

u was zwyczaje. Rozmowę przerwały trąby  

i werble. 

–  Tru, tu, tu!!! Odsunąć się! Jego 

Wysokość, Najjaśniejszy Pan Władysław IV 
Waza wjeżdża do miasta!

– Niech żyje! Niech żyje!!! - hucznie wiwatował 

tłum.

Przez Bramę Krakowską, wzniesioną między 

murami tuż przed Kolumną Zygmunta, 

wjechali rycerze, a tuż za nimi podążał król 

Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy, 

uwieńczonego na kolumnie.
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Po uroczystym przywitaniu króla, Tola, Pola  

i Urwis udali się w gości do nowopoznanego 

szlachcica. W trakcie obiadu przyjaciele 

dowiedzieli się, że ich młody gospodarz 

nazywa się on Zygmunt, na część króla 

Zygmunta III Wazy. Dowiedzieli się także, że 

brat Zygmunta jest rycerzem na królewskim 

dworze.

Po obiedzie wszyscy wybrali się na spacer po 

Starym Mieście.

– Weźcie z sobą chustki z perfumą, mogą się 

przydać – powiedział Zygmunt przed wyjściem 

i wręczył swoim gościom uperfumowane 

kawałki materiału.

Tola, Pola i Urwis nie wiedzieli, po co im te 

chustki, ale przyjęli prezent z podziękowaniem.

– Chodźcie, pójdziemy najpierw na Gnojną 

Górę. Czuję, że muszę się załatwić.

– Gnojną Górę? Chcesz skorzystać z toalety? 

To jakieś miejsce z toaletą? 

– Toaletą? Nie wiem, o czym mówisz… Mam 

Czy wiesz, że na wjeździe do Starego Miasta była postawiona 
Brama Krakowska?

Obecnie ani na Rynku Starego Miasta, ani tuż obok niego nie 
ma śladu Bramy Krakowskiej. Kiedyś jednak, aby wjechać na 
Stare Miasto należało przejechać przez tę właśnie bramę. 
Na zdjęciu po prawej stronie zobaczysz, że 50 lat później 
zabudowano bramę z boku i z góry. Zmieniła się w 
okazałą kamienicę. 

Niektórzy mówią, że podróżni wjeżdżający do Warszawy 
konno musieli się schylić, aby zmieścić się w bramie. 
Tym samym każdy – czy chciał czy nie chciał – kłaniał się 
pomnikowi króla Zygmunta III Wazy, stojącemu na  
wysokiej kolumnie.

 

Rozdział IV 
Pewien dzień 
w Warszawie, 
400 lat temu 
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załatwić, chodzili… W głowie Poli nie pojawiło 

się żadne słowo, bo obraz, który właśnie 

ujrzała, pokazywał dokładnie to, gdzie chodzili 

mieszczanie i szlachcice za potrzebą…

– Jesteśmy na Gnojnej Górze. Jeśli 

potrzebujecie, możecie skorzystać. A jak nie, 

to weźcie chustkę z perfumą, żeby wytrzymać 

smród.

– O fuU!!! – zawołali przyjaciele 

i teraz zrozumieli, po co były potrzebne 

chusteczki.

Tuż za zamkiem, na skarpie, nad rzeką Wisłą 

było miejsce, gdzie okoliczni mieszkańcy 

chodzili za potrzebą… Było tu też pełno 

śmieci…

na myśli, że muszę zrobić… no muszę kupę – 

stwierdził Zygmuś.

– No tak, tak… – Urwis się zaczerwienił. – 

Mówiłem o tym samym… że musisz skorzystać 

z toalety.

– Z żadnej toalety nie będę korzystał. Nie wiem 

o co ci chodzi.

Pola była zdziwiona. Albo Zygmuś się 

wygłupiał, albo serio nie wiedział, co to 

znaczy „skorzystać z toalety”. Dopiero po 

chwili przypomniało jej się, że za czasów 

króla Wazy Warszawa nie była jeszcze 

skanalizowana. To znaczy, że w mieszkaniach 

nie było bieżącej wody w kranach. Nie było 

też rur odprowadzających ścieki. Generalnie 

toalety jeszcze nie istniały. Ludzie, chcący się 
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z serami i pieczywem.

– Jeśli nie wiecie, gdzie znaleźć kwiaty, 

wystarczy, że popatrzycie na ściany budynków 

– zawołał pogodnie Zygmunt. – Każdy z 

właścicieli domu wydrapuje na swoim domu 

rysunek pokazujący, czym się trudni.

Przyjaciele popatrzyli w górę i zauważyli, że 

w rzeczywistości tak właśnie było. Na jednej 

ścianie zobaczyli wizerunek mężczyzny 

naprawiającego but – tu pewnie mieszkał 

szewc. Na drugiej ścianie widać było ilustracje 

osób jedzących i pijących – to na pewno 

karczma. Przyjaciele tak zapatrzyli się na 

kamienice z polichromią, że zgubili swojego 

nowego kolegę!

– O nie! Gdzie jest Zygmunt? Tu jest taki tłum, 

że go nie odnajdziemy.

Na szczęście sówka zapamiętała słowa 

Zygmunta. Zerknęła jeszcze raz na budynki.

– Popatrzcie, tam na rogu jest wizerunek 

kobiety z pękiem kwiatów. Na pewno tam 

poszedł Zygmuś!

I nie myliła się. Zanim dobiegli, ich nowy 

kolega, już kupił bukiet kwiatów i był gotowy 

iść dalej.

– To co, wracamy do domu? Może  

pobawimy się w rycerzy?

Ale Tola, Pola i Urwis musieli już wracać 

do siebie. Z żalem musieli pożegnać nowo 

poznanego kolegę. Zygmunt poprosił, aby 

stroje zachowali jako prezent.

– Ale smród! – zawołał Urwis. – Ja chyba jednak 

poczekam do XXI wieku i użyję toalety  

w dziupli Poli.

Zygmuś nie rozumiał ich zadziwienia. W końcu 

w 1650 roku w całej Polsce, nie tylko  

w Warszawie, wszyscy korzystali z ustronnych 

miejsc w dokładnie taki sam sposób.

– No dobra, Zabieram Was stąd. Chodźcie, 

kupimy kwiaty dla mamy!

Przyjaciele przeskakiwali przez brukowane 

uliczki, czasem wskakując na deski położone 

wzdłuż ulic. Chronili się w ten sposób przed 

błotem. Mimo że było to miasto, to wszędzie 

były prowadzane krowy i konie. Samochodów  

i rowerów jeszcze wtedy nikt nie znał!

– Chodźcie, nad rzeczką Dunaj sprzedają 

świeże i piękne kwiaty. Kupię mamie bukiet. Na 

pewno się ucieszy – zagadnął Zygmunt.

– Idziemy nad rzeczkę Dunaj? Czy to znaczy, 

że wychodzimy poza mury miasta? – spytała 

Pola. Nie kojarzyła, żeby na Starym Mieście 

kiedykolwiek widziała rzekę.

- No coś ty! Dunaj płynie po rynku!

Nie minęła chwila a Pola na własne oczy 

przekonała się, że Zygmuś miał rację. 

Jakież było zdziwienie, że w miejscu, gdzie 

współcześnie jest ulica o nazwie „Szeroki 
Dunaj”, płynął mały strumyk!

– Wow! Nie spodziewałam się tu rzeki! – 

zawołała uradowana Pola. Nagle szystko stało 

się jasne. Uliczkę Starego Miasta nazwano na 

cześć prawdziwej rzeczki Dunaj!

– Chodźcie, trzeba przejść po małej kładce. Już 

za chwilę tu na rogu kupimy kwiaty.

Na uliczce było gwarno. Wszędzie były 

porozstawiane stragany. Tu kowal, tu szewc, tu 

karczma, tu stragan z kwiatami, a nieco dalej  
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Przyjaciele serdecznie uściskali się na 

pożegnanie, a Pola wypowiedziała słowa 

zaklęcia:

Świat zawirował. Tola oraz Pola  

w renesansowych sukniach, a Urwis  

w kontuszu znaleźli się ponownie  

w 2022 roku.

Czy wiesz, że 
na ścianach 

kamienic na 
Starym Mieście 

faktycznie są 
widoczne przepiękne 

polichromie?

W żydowskiej części Starego Miasta – czyli 
w części zamieszkiwanej przez mniejszość żydowską 

– czymś naturalnym było pokazywanie na zewnętrznej 
ścianie budynku, czym trudni się jego gospodarz. 
Polichromia to nic innego jak piękne wzory lub obrazy 
tworzone dzięki zdrapywaniu kolejnych warstw 
kolorowego tynku. 

Jeśli chcesz stworzyć własne polichromie, to nic 
trudnego. Zerknij na stronę 27 i wykonaj zadanie 5.

Wszystko 

co dobre, 
wszystko 

czego nie znamy, 
niech się pojawi,

bo na to czekamy…
…chcemy wrócić do 

domu!  
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mogły Syrence służyć skrzydła?
• Czy pamiętasz, dlaczego mieszkańcy  

i mieszkanki Warszawy budowali mur 
obronny? Czy myślisz, że taki mur mógł 
faktycznie ochronić przed wrogiem?

• Czy mury obronne wybudowano w kilka 
miesięcy czy może zajęło to warszawiakom  
i warszawiankom kilkadziesiąt lat?

Rozdział III
• Jak nazywa się kolumna, stojąca u wjazdu 

do Starego Miasta?
• Czyja postać jest uwieńczona na samym 

czubku kolumny? (Czy Zygmunt III Waza był 
księdzem czy królem Polski?)

• Czy 400 lat temu dziewczynki nosiły 
spodnie?

• Jak nazywało się typowe, długie do samej 
ziemi ubranie męskie?

Rozdział IV
• Czy 400 lat temu w Polsce istniały 

toalety? Czy kolega Toli, Poli i Urwisa, mały 
Zygmuś, wiedział co to takiego toaleta?

• Jak nazywała się część miasta, w której 
mieszkańcy się wypróżniali?

• Czy na ulicach bohaterowie widzieli 
wiele samochodów i rowerów? Jakie zwierzęta 
chodziły po ulicach Starego Miasta?

• Co znajdowało się na ulicy Szeroki 
Dunaj?

• W jaki sposób bohaterowie odnaleźli 
Zygmusia kupującego kwiaty dla mamy? 
Co im pomogło w rozpoznaniu, gdzie może 
znajdować się kram z kwiatami?

• W jaki sposób tworzy się wzory  
i rysunki na ścianach budynku?

To był dopiero dzień!
Wstęp

• Za którą postać z legend warszawskich 
przebrał się Urwis, strasząc przyjaciółki  
w dziupli Poli?

• Czy znasz legendę o Bazyliszku? Jeśli 
tak, opowiedz proszę, kto jest jej głównym 
bohaterem.

• Czy znasz legendę o Syrence 
warszawskiej? Czy potrafisz ją opowiedzieć?

• Czym wymachiwał Urwis w dziupli Poli, 
udając Syrenkę?

Rozdział I, wieś Warszawa, rok 1000 
• Czy 1000 lat temu Warszawa była stolicą 

Polski? Jeśli nie, to które miasto było stolicą 
Polski?

• Czy 1000 lat temu Warszawa była już 
miastem?

• Czy pamiętasz, skąd pochodzi nazwa 
Warszawa?

• Z jakich materiałów były budowane były 
domy za czasów Warsza: cegły i kamieni czy 
gliny i drewna?

• Jak nazywał się typowy dom, w którym 
ludzie mieszkali lub przechowywali jedzenie? 
Jeśli nie pamiętasz, to podpowiem, że zaczyna 
się na ziem…

Rozdział II
• Czym różnił się wizerunek Syrenki 

Warszawskiej od tej, którą znamy ze 
współczesności?

• Jak myślisz, dlaczego Syrenka miała nogi 
lwa, a po części pokryta była łuską? Do czego 

 Pytania do uważnego słuchacza
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ZADANIA
Wszystkie zadania nawiązują do bajki „Podróż w czasie” lub do wstępu do książeczki.

Mamy nadzieję, że poprzez lekturę bajki, realizację gry i wysłuchanie legend warszawskich dzieci zostaną 
zachęcone do poznawania  magicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
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Zadanie 1.
Czy Bazyliszek 

tańczył breakdance? 

Detektyw wyrazów

CELE ZADANIA:
• Zaznajomienie dziecka z legendą o Bazyliszku

• Wzbudzenie w dziecku kreatywności, chęci 

tworzenia własnych wersji legendy

• Nauka koncentracji, spostrzegawczości i uwagi

• Wzbudzenie pozytywnych emocji, tworzenie 

pozytywnych konotacji z legendami warszawskimi

CZAS TRWANIA: 15–30 minut

MATERIAŁY:
• Legendy warszawskie ze strony Warsawtour: 

https://warsawtour.pl/warszawskie-legendy/

• Dwie wersje „Legendy o Bazyliszku”: tekst 

oryginalny oraz zmieniony (zał. 1.1)

• Ilustracja Bazyliszka (zał. 1.2)

PRZEBIEG ZADANIA

Przed zajęciami nauczyciel zapoznaje dzieci 
z legendami warszawskimi. Wersje legend 
rozpowszechniane przez m.st. Warszawa 
dostępne są na stronie Warsawtour. Należy 
wydrukować lub przygotować dla siebie na 
czytniku dwie wersje legendy o Bazyliszku z zał 
1.1, a dla dzieci przygotować dobrze widoczne 
ilustracje bohaterów legend z zał. 1.2  
(na rzutniku lub wydruku).

KROK 1

Nauczyciel weryfikuje, czy dzieci znają postaci 
Bazyliszka, Syrenki, Warsa i Sawy, Złotej Kaczki  
i Niedźwiedzia .

Na dywanie, tablicy zwykłej lub multimedialnej 
nauczyciel pokazuje wizerunki pięciu 
bohaterów warszawskich legend. Pyta dzieci: 
Czy rozpoznajecie te znane z warszawskich 
legend postaci? Czy potraficie 
przyporządkować ilustrację do konkretnej 
legendy?

Nim nauczyciel wymieni tytuły legend, 
zachęca dzieci, aby najpierw same 
spróbowały przyporządkować postać do 
konkretnej opowieści. Jeśli nie będą pamiętać 
nazwy legendarnego stwora czy postaci, 
zaczyna przypominać im najważniejsze 
szczegóły legendy. Może to ułatwi dzieciom 
przypomnienie sobie nazwy.

Czy pamiętacie jak nazywała się legenda  
w której główną postacią była widoczna na 
ilustracji dziewczyna o rybim ogonie? Chroniła 
ona osady rybackiej i pięknie śpiewała. Jej 
pomnik wystawiono w samym centrum Rynku 
Starego Miasta. Kobieta o rybim ogonie 
jest przedstawiona w herbie Warszawy. 
(Odpowiedź: Syrenka)

Po tak przeprowadzonym wstępie dzieci 
powinny rozpoznawać Bazyliszka, Syrenkę, 
Warsa i Sawę, Złotą Kaczkę i Niedźwiedzia 
Kamiennego.

* Zachęcamy, aby po zakończeniu zadania 1 poczytać 
dzieciom pozostałe warszawskie legendy. *
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Czy wiesz, że…

Legendy warszawskie to opowiadania 
opisujące życie wymyślonych bohaterów, 
nasycone motywami fantastyki i cudowności. 
W każdej dobrej powieści, w dobrym 
filmie, jak i w dobrej legendzie jest bohater 
i złoczyńca. Tak jest również w Warszawie. 
Złą, warszawską, fikcyjną postacią jest 
legendarny potwór Bazyliszek, który czyhał 
na mieszkańców miasta w zrujnowanym 
domu przy ulicy Brzozowej i zabijał ich swoim 
upiornym spojrzeniem. Bohaterką jest Syrenka, 
która swoim śpiewem umilała życie rybaków 
i od wieków strzeże mieszkańców Warszawy, 
zaopatrzona w tarczę i miecz.

Warszawa jest znana z wielu legend. 
Legendy warszawskie o Syrence, Bazyliszku, 
Zbójcach, Złotej Kaczce, kościele Marii Panny 
i Cudownym Chrystusie z kościoła św. Jana 
spisał w XX wieku Artur Oppman znany pod 
pseudonimem Or-Ot.

Zainspirowały nas one do stworzenia 
powyższej gry.

KROK 2

Po tym, jak dzieci rozpoznały piątkę bohaterów 
z warszawskich legend, przyszedł czas na krok 
drugi, w którym nauczyciel zachęca dzieci 
do większej uważności i skupienia. Poprzez 
zabawę i wzbudzanie pozytywnych emocji 
chce sprawić, żeby dzieci lepiej zapamiętały 
opowieści.

Teraz zabawimy się w detektywa wyrazów.
Jeśli hasło „detektyw wyrazów” wzbudzi 
dziecięce emocje i zaciekawienie, to idealnie. 

O co chodzi w tej grze? Dzieci mają za zadanie 
poznać bardzo dobrze jedną, wybraną przez 
nauczyciela wersję legendy o Bazyliszku 
(zał.1.1). Wysłuchają jej dwa razy, a dla 
utrwalenia mogą również odpowiedzieć na 
pytania do uważnego słuchacza.
Kiedy już dobrze poznają treść legendy i 
będą pewne, że dobrze zrozumiały jej fabułę, 
przyjdzie czas na zabawę w detektywa 
wyrazów.

Nauczyciel Informuje dzieci, że legendy przez 
wiele lat przekazywane były ustnie. W wyniku 
tego powstały dziesiątki wersji tej samej 
opowieści. Na przykład jedna z wersji 
legendy o Warsie i Sawie mówi, że byli 
rodzeństwem, inna, że to mąż i żona, 
w jeszcze innej usłyszymy, że Sawa była 
syreną. W tej części zadania dzieci usłyszą 
zupełnie nową i wymyśloną wersję legendy 
o Bazyliszku. Ich zadaniem będzie wyłapanie 
wszystkich różnic, jakie usłyszą w stosunku 
do wersji, której przed chwilą dwukrotnie 
wysłuchali.

INSTRUKCJA

Odczytując drugą wersję „Legendy  
o Bazyliszku”, należy czytać na głos 
słowa zaznaczone na czarno i czerwono. 
Po przeczytaniu zdania z fragmentem 
czerwonego tekstu należy na chwilę przerwać 
czytanie i spytać, czy dzieci spostrzegły jakąś 
niezgodność 
w stosunku do poprzedniej wersji 
legendy. Czy aby na pewno fabuła jest 
prawidłowa? W załączniku 1.1 część tekstu 
pisana na zielono (w nawiasach) to 
oryginalna wersja legendy. Jest to podpowiedź, 

jak powinna brzmieć poprawna fabuła.
KROK 3

Na zakończenie warsztatów nauczyciel może 
zachęcić dzieci do stworzenia własnej wersji 
opowieści o Bazyliszku. Ponownie czyta 
„wersję kreatywną”, ale tam, gdzie pojawia 
się czerwony tekst (część wymyślona przez 
Fundację Culturelab), pyta chętne dzieci, jakie 
zabawne, straszne, śmieszne, zaskakujące czy 
dziwne zdanie by tu pasowało. Zachęcanie do 
tworzenia własnych historii pobudza dziecięcą 
wyobraźnię, motywuje do formułowania zdań, 
uczy logiki i chronologii. Wzbudza pozytywne 
emocje do pracy z tekstem.
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Zadanie 2.
Najpiękniejsze zabytki 

Starego Miastaюю

CELE ZADANIA:
• Zapoznanie dzieci z historią Starego Miasta
• Poznanie przez dzieci zabytków Starego Miasta

CZAS TRWANIA: 15–30 minut

MATERIAŁY:
• Prezentacja „Zabytki Starego Miasta” (zał. 2.1)
• Informacje o zabytkach Starego Miasta  

w Warszawie (zał. 2.2)

Przywoływanie wspomnień pomoże dzieciom 
w stworzeniu lepszych połączeń między wiedzą 
a obrazami.

KROK 1

Po wprowadzeniu nauczyciel zapoznaje dzieci 
z najbardziej znanymi zabytkami Warszawy, 
przywołując anegdoty dotyczące historii ich 
powstania.

Nauczyciel pokazuje dzieciom pierwszy 
slajd z prezentacji „Zabytki Warszawy” (zał. 
2.1) przedstawiający zgliszcza Warszawy po 
powstaniu warszawskim. Mówi własnymi 
słowami o tym, że Warszawa w trakcie II wojny 
światowej została doszczętnie zniszczona 
– wszystkie budynki, które znajdują się 
na terenie Starego Miasta, musiały zostać 
zrekonstruowane.

Przykładowe informacje od nauczyciela:
Ponad 80 lat temu, za czasów waszych 
pradziadków, w trakcie II wojny światowej, 
Warszawa była celowo niszczona. Przez 
dwa miesiące wojska niemieckie niszczyły 
wszystkie najważniejsze obiekty takie, jak: 
mosty, fabryki, budynki urzędów czy kościoły. 
W niektórych dzielnicach zniszczono tylko 
wybrane budynki. Na Starym Mieście 
zrównano z ziemią wszystko: kamienice, 
sklepy, pomniki, a nawet Zamek Królewski, 
Katedrę św. Jana czy mury obronne. Nie 
zostało nic poza gruzami.

Tuż po II wojnie światowej zapadła 
decyzja, aby odbudować Warszawę oraz 
zrekonstruować wybrane zabytki. Mieszkańcy 
i mieszkanki Warszawy, którzy przeżyli wojnę, 
jak i ludność z całego kraju, przybyli do 
Warszawy, żeby pomóc w jej odgruzowaniu  
i odbudowie.

Nie wszystkie fragmenty miasta 
odbudowywano z zachowaniem historycznego 
wyglądu. W wielu miejscach poprowadzono 
nowe ulice, wyznaczono place, zamiast 
kamienic powstawały bloki mieszkalne. Pod 
tym względem wyjątkowe było Stare Miasto. 
Jego rekonstrukcji dokonano na podstawie 
zachowanych zdjęć i obrazów, a przede 
wszystkich dzięki starannym badaniom 
historycznym i planistycznym. 
Po odgruzowaniu Warszawy 
dokładnie sprawdzono, 
gdzie stały  
fundamenty 

PRZEBIEG ZADANIA

Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, w jakim 
mieszkają mieście. Dopytuje, czy wszyscy 
zgadzają się, że mieszkają w Warszawie ( jeśli 
zajęcia prowadzone są dla dzieci z tego miasta). 
Następnie nauczyciel dopytuje dzieci, czy 
wiedzą stolicą którego państwa jest Warszawa. 
Na koniec pyta, czy któreś z dzieci zwiedziło już 
najstarszą część Warszawy – Stare Miasto. Czy 
pamiętają jakieś nietypowe budynki lub rzeźby? 
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kamienic czy kościołów. Sprawdzono 
historyczne plany miasta i postawiono budynki 
dokładnie tam, gdzie wcześniej stały. Co 
ciekawe obrazy słynnego malarza Canaletta, 
które utrwaliły wizerunek miasta w XVIII 
wieku, służyły do odwzorowania wysokości 
kamienic i ich kolorystyki.

W 1980 roku Stare Miasto zostało wpisane na 
listę UNESCO jako wyjątkowy przykład niemal 
całkowitej odbudowy zabytków. Na Starówce 
odtworzono układ przestrzenny z okresu 
powstania m.st. Warszawy (XII wiek).

Nauczyciel pokazuje slajdy 2, 3 i 4, ukazujące 
Warszawę malowaną przez Canaletto, 
a następnie slajdy 5, 6 i 7, pokazujące 
współczesne Stare Miasto.

Czy wiesz, że…

Zabytek to obiekt chroniony przez prawo. Nawet  
w czasie wojny nie powinien być niszczony. Zabytkiem 
może być budynek, pomnik, cmentarz lub inne, ważne 

dzieło człowieka z minionej epoki. Jest oznaczony 
symbolem tarczy skierowanej ostrzem w dół, podzielonej 

wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i po bokach 
dwa białe.

Na Starówce znajdziesz wiele zabytków. Mimo że w trakcie II wojny światowej Warszawa straciła wiele 
cennych budowli, część z nich została zrekonstruowana, czyli zbudowana niemal od nowa, ale  

z zachowaniem wszystkich znanych wcześniej detali. Najbardziej znanymi budowlami, 
zrekonstruowanymi niemal od zera, jest Zamek Królewski czy Archikatedra św. Jana. Na Starym Mieście 
powstały też nowe obiekty, które z czasem zyskały rangę zabytkowych (np. pomnik Małego Powstańca).

KROK 2

Po tym, jak nauczyciel przedstawi dzieciom 
obraz całości Starego Miasta, przechodzi do 
szczegółów.
Przybliża dzieciom wygląd najważniejszych, 
zrekonstruowanych budowli i rzeźb na 
Starówce, obecnie wpisanych na listę 
zabytków Warszawy. W tym celu prezentuje 
dzieciom pozostałe slajdy z załącznika 2.1 
„Zabytki Starego Miasta”. Pokazując ilustracje, 
odczytuje informacje zawarte w załączniku 2.2 
„Informacje o zabytkach Starego Miasta  
w Warszawie”.

KROK 3

Po zapoznaniu się z wyglądem większości 
najważniejszych zabytków nauczyciel może 
zaproponować:

• przeczytanie całości lub fragmentu 
bajki „Podróż w czasie” (w szczególności 
rozdziałów III i IV ukazujących życie  
w Warszawie w XVI wieku i 
przybliżających wygląd miasta w tamtych 
czasach),

• stworzenie pracy plastycznej  
z zadania 3.
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Zadanie 3.
Plakat Warszawy

CELE ZADANIA:
• Zapoznanie dzieci z zabytkami Starego Miasta
• Ćwiczenie motoryki ręki
• Wspieranie kreatywności i wyobraźni

CZAS TRWANIA: 30 - 35 minut

MATERIAŁY:
• Grafiki do plakatu warszawskiego  

(zał. 3.1)
• Kolorowa kartka z bloku technicznego (A4) – po 

jednej dla każdego dziecka
• Kredki lub flamastry

• Nożyczki i klej

PRZEBIEG ZADANIA

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel drukuje 
dla każdego dziecka strony nr 1 i 2 z załącznika 
3.1 oraz po jednej kopii strony nr 3 dla czterech 
osób. 

Dyżurni na stole rozkładają kolorowe kartki  
z bloku technicznego A4 (po jednej kartce dla 
dziecka), nożyczki, klej i kredki. Każde dziecko 
będzie miało za zadanie przygotować plakat o 
Warszawie. Do dyspozycji ma grafikę pomnika 
Syrenki Warszawskiej, Kolumny Zygmunta, 
kościoła św. Anny oraz Zamku Królewskiego.
Każdy z zabytków dziecko powinno 
pokolorować na jeden, wybrany, intensywny 
kolor. W tożsamy sposób ma postąpić  
z wyrazem „Warszawa”. Następnie należy 
wyciąć wybrane zabytki i przykleić je  
w dowolnym miejscu kartki A4, tworząc 
barwny kolaż.

Czy wiesz, że…

Biuro Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy chciałoby, aby głównym budynkiem – lub rzeźbą – 
utożsamianym z Warszawą był dowolny zabytek Starego Miasta, a nie Pałac Kultury? Wychodząc 
naprzeciw temu marzeniu, proponujemy plakat WARSZAWY z wizerunkami pomnika Syrenki, Kolumny 
Zygmunta, kościoła św. Anny (na przedpolu Starego Miasta) oraz Zamku Królewskiego.
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Zadanie 4.
Ozdoby warszawskich 

kamienic

CELE ZADANIA:
• Zapoznać dzieci z różnorodnymi zdobieniami 

warszawskich kamienic

CZAS TRWANIA: 15 - 20 minut

MATERIAŁY:
• Wydrukowana plansza z kamienicami (zał. 4.1)
• Elementy dekoracji z ich nazwami (zał. 4.2)
• Elementy dekoracji do przyklejenia (zał. 4.3)
• Masa klejąca (lub taśma dwustronna)
• Prezentacja „Elementy elewacji w warszawskich 

kamienicach” (zał.4.4)

PRZEBIEG ZADANIA

Nauczyciel wykonuje niezbędne czynności 
przygotowawcze: drukuje dwie plansze A3 – 
jedną z grafiką kamienic, drugą ze zdjęciem 
trzech kamienic z Rynku Starego Miasta (zał. 
4.1). Mocuje je do ściany czy tablicy lub kładzie 
przed dziećmi na podłodze. Drukuje również 
pozostałe dwa załączniki (zał. 4.2 i zał. 4.3)  
i ewentualnie laminuje je. 

Wszystkie elementy z załącznika 4.2 mają 
być wycięte i wyłożone na dywan obok dużej 
planszy, a kartki z załącznika 4.3 – przycięte na 
pół. Teraz można rozpocząć grę.

KROK 1

Nauczyciel pokazuje dzieciom prezentację  
z załącznika 4.4 i uświadamia, jak różnorodne 
elementy dekoracyjne znajdują na 
warszawskich kamienicach. Pokazując zdjęcia, 
powtarza z dziećmi zasłyszane nazwy: gzyms, 
fryz, biniowanie, tympanon, pilaster, kolumna, 
opaska okienna.

Niektóre nazwy nawiązują do sposobu ubioru/
wyglądu ludzi:

• opaska okienna ma podobne cechy jak 
opaska na głowie dziewczynek. Opaska ma 
dekorować twarz, a jednocześnie odsłaniać 
twarz, eksponować wygląd buzi. Z kolei 
opaska okienna ma udekorować okno, 
upiększyć jego wygląd;

• fryz jest niczym fryzura. Fryzura na czubku 
głowy dekoruje naszą buzię, nadaje nam 
charakter. Fryz, jako poziomy pas dekoracyjny, 
dekoruje kamienice, nadaje niepowtarzalny 
wygląd każdemu budynkowi. Fryz może 
zawierać zarówno elementy geometryczne, jak 
i kształty kwiatów itp.;

• pilaster rymuje się ze słowem plaster. 
Plaster przyklejamy do ciała, jest długi, 
prostokątny. Pilaster „przyklejamy” do 
budynku. Pilaster to filar nieznacznie 
wychodzący poza powierzchnię ściany;

• głowica jest niczym głowa. Głowa znajduje 
się na górze ciała. Głowica zwieńcza kolumnę, 
czyli znajduje się na jej samej górze.

KROK 2

Nauczyciel pokazuje dzieciom kartki  
z załącznika 4.2 i wyraźnie nazywa każdy 
element dekoracji fasady budynków. Czynność 
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można powtórzyć kilka razy, póki dzieci 
same nie będą potrafiły nazwać większości 
elementów. 

KROK 3

Kiedy dzieci wstępnie utrwalą nowe nazwy, 
nauczyciel losuje kartę z załącznika 4.2, a dzieci 
próbują znaleźć ten sam element wśród tych 
wyciętych z załącznika 4.3 i rozłożonych na 
dywanie. Kiedy element zostanie prawidłowo 
wytypowany, starsze dzieci mogą spróbować 
go nazwać, a następnie odnaleźć element na 
dużej planszy i przykleić go za pomocą masy 
klejącej. 

Gra się kończy w momencie, kiedy wszystkie 
elementy dekoracyjne zostaną prawidłowo 
rozmieszczone na dużej planszy.

Czy wiesz, że…

Rynek Starego Miasta został założony na planie prostokąta o wymiarach 90 × 73 cm. 
Tu handlowali kupcy z Warszawy i przybysze z innych miast. Początkowo rynek był 
otoczony drewnianymi domami. Dopiero po wielkim pożarze z 1607 roku pojawił się 
wymóg budowy kamienic ceglanych. W XVII i XVIII wieku kamienice przy rynku należały do 
najzamożniejszych kupców warszawskich takich, jak: Dzianotti, Fukierowie czy Baryczkowie.  
Z tego powodu posiadały elewacje bogato zdobione barwnymi tynkami, portalami i attykami. Niektóre 
z kamienic otrzymały nadbudowy w postaci tzw. latarni, które dawały dostęp do światła dziennego 
wewnętrznym klatkom schodowym. Za reprezentacyjną kamienicą frontową znajdowało się zwykle 
podwórze i pomieszczenia gospodarcze.

Słowniczek:
Attyka – dekoracja na szczycie budynku, zasłaniająca dach; może mieć postać ścianki lub balustrady. 

Polichromia – wielobarwna dekoracja malarska.

Portal – ozdobne obramienie drzwi wejściowych.
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Zadanie 5.
Udekoruj elewację

CELE ZADANIA:
• Zapoznanie dzieci z pojęciem dekoracji elewacyjnej
• Stworzenie własnej sztukaterii na podstawie 

dostępnych odlewów

CZAS TRWANIA: 1 godzina

MATERIAŁY:
• Foremki z elementami sztukaterii elewacyjnej (do 

kupienia w sklepach dla artystów lub na Allegro)
• Gips
• Farby
• Pędzel

• Narzędzia rzeźbiarskie

PRZEBIEG ZADANIA

Merytorycznym wstępem do zadania jest 
rozmowa połączona z nauką nazw części 
elewacyjnych z zadania 3. Dzieci, które będą 
miały wiedzę na temat różnych elementów 
dekoracyjnych, będą wiedziały, czym jest 
fryz czy opaska okienna, z większą radością 
wykonają poniższe zadanie.

Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje 
gotowe odlewy gipsowe dla każdego dziecka. 
Jest to czynność prosta. Dla osób, które robią 
to pierwszy raz, została przygotowana krótka 
instrukcja.

Przygotowanie roztworu gipsu: 
Szykując roztwór, należy pamiętać o kilku 
sprawach:

• żeby odlewy zastygły w miarę szybko, 
konsystencja roztworu powinna przypominać 
gęstą śmietanę;

• sprawdzona proporcja to około  
6 czubatych łyżek gipsu na pół szklanki wody, 
nie należy przekraczać 8 łyżek;

• trzeba zawsze dodawać wodę do gipsu, 
a nie odwrotnie;

• należy dolewać wodę stopniowo, 
zaczynając od kilku niedużych chlustów;

• po stworzeniu masy trzeba natychmiast 
rozlewać gips do foremek;

• kiedy foremka będzie wypełniona, należy 
nią delikatnie potrząsnąć, żeby powierzchnia 
gipsu się wyrównała, a pęcherzyki powietrza, 
które powstały w odlewie, wydostały się na 
zewnątrz.

Nauczyciel pozostawia gipsowe odlewy 
do stężenia. W zależności od temperatury 
powietrza oraz konsystencji masy gipsowej ten 
etap może potrwać od pół godziny do godziny. 
Po tym czasie odlewy można wyjąć  
z foremek i pozostawić na ręczniczku na noc 
do wyschnięcia.

KROK 1

Nauczyciel pokazuje dzieciom planszę 
warszawskich kamienic z zadania  
4 (zał. 4.1). Pośrodku widoczna jest na niej 
jedna z najbardziej znanych, staromiejskich 
kamienic –  Pod Murzynkiem. Nauczyciel 
informuje o tym, że spacerując po Starym 
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Mieście, dość szybko zaobserwujemy, że ściany 
elewacji zewnętrznej nie są jednobarwne. 
Wiele z kamienic ma naniesione postacie 
kupców, sprzedawców czy szewców oraz 
formy warzyw, owoców czy zwierząt. 
Większość tych „obrazów naściennych”, jak  
i form graficznych jest wykonanych specjalną 
techniką sgraffito. Technika sgraffita ściennego 
polega na nakładaniu kolejnych, kolorowych 
warstw tynku i na zeskrobywaniu fragmentów 
warstw wierzchnich, zanim zaschną i staną się 
twarde. Poprzez odsłanianie warstw wcześniej 
nałożonych powstaje wielobarwny wzór. Jeśli 
kiedyś pójdziemy na Starówkę i dojdziemy do 
ściany, sami zaobserwujemy żłobienia  
i zagłębienia po usuwanych fragmentach 
tynku. Kiedy dzieci zrozumieją, o co chodzi  
w technice sgraffito, rozpoczynają tworzenie 
własnego dzieła.

Nauczyciel rozdaje dzieciom farby, pędzle 
oraz odlewy gipsowe (fryzy, opaski okienne, 
głowice zdobienia elewacji). Dzieci, za 
pomocą pędzelka, muszą pokryć gipsowy 
odlew jednolitą warstwą farby, a następnie 
zaczekać, aż wyschnie. Ważne, aby nie 
pozostawiły nawet jednej drobnej części formy 
niepomalowanej. Wysychanie farby na gipsie 
trwa zaledwie minutę czy dwie.

KROK 2

Dzieci za pomocą narzędzi rzeźbiarskich 
lub wyłączonych długopisów (końcówki 
długopisów są na tyle ostre, że bez większego 
problemu zdrapują farbę z gipsu) wydrapują 
na odlewach wzór. Najprościej zrobić to, 
zdrapując farbę w zagłębieniach odlewu, czyli 
wyżłabiając go. W taki sposób dzieci tworzą 
zdobienia elewacji uproszczoną techniką 
sgraffita.

Czy wiesz, że…

Jedną z najciekawszych staromiejskich kamienic wykonanych techni-
ką sgraffito jest kamienica według tradycji nazywana „Pod Murzynkiem”. 

Należała ona do wywodzącego się z Włoch kupca o nazwisku Dzianotti, który 
chwalił się, że utrzymuje kontakty handlowe z Afryką. Ozdobą kamienicy jest nie tylko 
głowa Afrykanina i bogato rzeźbiony portal, ale także malowidło wykonane w techni-

ce sgraffito. W przypadku kamienicy Pod Murzynkiem są to barwy żółte i czarne.
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Zadanie 6.
Piękno i brzydota

CELE ZADANIA:
• Zapoznanie dzieci z ideą piękna w architekturze
• Uświadomienie dzieciom, że idea piękna zmieniała 

się przez wieki. Coś, co uważamy za piękne w XXI wieku, 
mogło wydawać się brzydkie w X wieku

• Wzbudzenie w dzieciach chęci wyrażenia własnego 
zdania na temat tego, czy Stare Miasto jest piękne czy 
brzydkie

CZAS TRWANIA: 20 minut

MATERIAŁY:
• Prezentacja „Czy budynek jest piękny” (zał. 6.1)

PRZEBIEG ZADANIA

Nauczyciel siada z dziećmi na dywanie i 
włącza prezentację „Czy budynek jest piękny”. 
Rozmowę z dziećmi zaczyna od stwierdzenia, 
że od osób przyjeżdżających do Warszawy 
często się słyszy, że centrum Warszawy jest 
brzydkie, ale za to Starówka jest piękna.
Nauczyciel pyta, które dziecko było kiedyś  
w centrum Warszawy (obok Pałacu Kultury). 
Zadając pytanie, jednocześnie wyświetla 
zdjęcie centrum miasta z załącznika 6.1. 

Następnie pyta dzieci:
Co wam się tam podobało? Co was 
zachwyciło? Co wzbudziło wasze zniechęcenie 
lub się wam nie podobało? Po krótkiej 
rozmowie nauczyciel zadaje dzieciom 
trudniejsze pytania: Czym według was jest 
piękno? Jaki budynek uznacie za piękny?

KROK 1

Nauczyciel kładzie na dywanie (lub wyświetla 
prezentację z załącznika 6.1) 10 planszy 
budynków wzniesionych w różnych stylach,  
w różnych epokach i w różnych krajach.
Dzieci zobaczą zdjęcia: 

1. Koloseum w Rzymie (starożytność), 
2. Kościół Mariacki w Krakowie (gotyk, 
średniowiecze), 
3. Villa Rotonda (renesans), 
4. Pałac w Wilanowie (barok), 
5. Schloss Neuschwanstein (neogotyk), 
6. villa Savoye projektu Le Corbusiera 
(modernizm), 
7. Seagram Building w Nowym Yorku 
projektu Miesa van der Rohe, 
8. Dom Hundertwassera w Wiedniu, 
9. Superjednostka w Katowicach, 
10. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

Które z tych budynków, są piękne a które nie? 
Niech każde dziecko wybierze jedno zdjęcie  
i opowie, dlaczego według niego ten obiekt 
jest piękny.

Uwaga: Celem ćwiczenia jest pokazanie, że 
piękno to pojęcie subiektywne.
Podsumowując rozmowę, nauczyciel 
mówi ogólnie, że każda epoka miała swoje 
wyznaczniki piękna, które były odrzucane 
przez epokę kolejną. Strzeliste gotyckie 
katedry (zdj. 2) nie znalazły uznania w oczach 
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Czy wiesz, że…

Jedną z najciekawszych staromiejskich kamienic wykonanych techniką 
sgraffito jest kamienica według tradycji nazywana „Pod Murzynkiem”. Nale-

żała ona do wywodzącego się z Włoch kupca o nazwisku Dzianotti, który chwalił 
się, że utrzymuje kontakty handlowe z Afryką. Ozdobą kamienicy jest nie tylko głowa 

Afrykanina i bogato rzeźbiony portal, ale także malowidło wykonane w technice sgraf-
fito. W przypadku kamienicy Pod Murzynkiem są to barwy żółte i czarne.

renesansowych architektów (zdj. 3), którzy 
preferowali bryły symetryczne, odwołując się 
do sztuki starożytnej. Z kolei barok (zdj. 4) 
odrzucił renesansową prostotę i statyczność, 
proponując dynamikę i bogactwo dekoracji.
W XIX wieku architekci kopiowali dawne style. 
Narodził się neogotyk (zdj. 5), neorenesans  
i neobarok. Jednak style te zostały kompletnie 
odrzucone przez modernistycznych twórców, 
którym przewodził architekt znany jako Le 
Corbusier. Modernistyczny dom miał być lekki, 
z płaskim dachem i oknami wyglądającymi jak 
wstęgi. Podobnie myślał niemiecki architekt 
Mies van der Rohe (zdj. 7), kiedy w XX wieku 
projektował pierwsze szklane wieżowce  
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zastosowanie żelbetonu i wielkiej płyty 
zrewolucjonizowało architekturę XX wieku. 
Wysokie bloki zaczęły zastępować stare 
kamienice (zdj. 9). Mieszkania w blokach były 
dużo mniejsze niż apartamenty w kamienicach, 
ale dużo wygodniejsze niż lokale w suterenach 
lub na poddaszach tych kamienic. W czasie 
odbudowy Starego Miasta przywrócono 
zewnętrzny wygląd kamienic, ale ich wnętrza 
przypominają wnętrza typowych bloków z 
połowy XX wieku.

Tymczasem austriacki architekt Hundertwasser 
(zdj. 8) zazieleniał swoje domy, twierdząc, 
że przyroda jest równoważnym partnerem 

człowieka. W dzisiejszej Warszawie też można 
znaleźć ogrody na dachach budowli (zdj. 10).

KROK 2

Po tym jak nauczyciel opowie dzieciom  
o różnych stylach architektonicznych, 
zaczyna rozmowę o jeszcze dwóch aspektach 
mogących mieć wpływ na pojęcie piękna 
budynku.

• Czy wyjątkowy kształt lub forma mogą 
wpłynąć na nasze postrzeganie piękna 
budynków? (Nauczyciel pokazuje zdjęcia Sali 
koncertowej Walta Disneya, Operę w Sydney 
czy Teatr Narodowy w Pekinie).

• Czy budynek jest zadbany? (Nauczyciel 
pokazuje zdjęcia z prezentacji 6.1, pytając który 
z wyświetlanych budynków jest zadbany? Czy 
bardziej podoba nam się budynek zadbany, czy 
zniszczony, brudny, będący w ruinie?

Na zakończenie nauczyciel pokazuje kilka 
przykładów, jak zaniedbane kamienice 
Warszawy są odnawiane, jak następuje 
rekonstrukcja elewacji ze wszystkimi 
zdobieniami, o których dzieci dowiedziały się  
w zadaniu 4.
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