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Gra miejska: „Trakt Królewski w obiektywie Konrada Brandla i współcześnie” 

 

Cele: Gra ma na celu zapoznanie uczestników z zabytkami na Trakcie Królewskim w Warszawie, 

historią miasta i zwrócenie uwagi na ciągłość historyczną.  

Liczba uczestników: ok. 25-30 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników otrzymują oni więcej 

zadań do wykonania. 

Wiek uczestników: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Czas wykonania: 45 minut na lekcji w szkole plus ok. 2 godziny w plenerze oraz kolejna lekcja na 

prezentację zdjęć. 

Materiały: karty do gry - zbiór zdjęć (zdjęcia można też wyświetlać na ekranie, żeby lepiej były 

widoczne szczegóły) i towarzyszących im zadań oraz informacje o obiektach / odpowiedzi dla 

ekspertów, plan Traktu Królewskiego, aparaty fotograficzne lub smart fony / telefony komórkowe 

 

Notka biograficzna o Konradzie Brandlu do przedstawienia uczestnikom gry (jako wariant można 

zadać uczniom poszukanie informacji o fotografie w dostępnych źródłach): 

 

Brandel Konrad (1838-1920), fotograf i wynalazca. Uczeń Karola Beyera. Obaj wywodzili się z rodów 

niemieckich osiadłych na ziemiach polskich od XIX w. Od 1865 prowadził zakład fotograficzny w 

Warszawie. W 1882 skonstruował tzw. fotorewolwer - jeden z pierwszych w świecie małych i lekkich 

aparatów fotograficznych do wykonywania zdjęć reportażowych z jednoczasową migawką. 

Zainicjował w Polsce fotografię prasową. Wykonywał portrety fotograficzne, zdjęcia Warszawy, 

obiektów przemysłowych i dworców kolejowych. Zasłynął naukowymi zdjęciami o tematyce 

medycznej (operacje chirurgiczne, choroby skóry). Zdobywca wielu nagród na wystawach 

fotograficznych, m.in. w Krakowie (1869), Wiedniu (1873), Paryżu (1874). Od 1905 honorowy członek 

Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

Do historii Polski, a szczególnie Warszawy, przeszedł jako fotograf niestrudzenie utrwalający 
warszawskie widoki. W świecie warszawskiej fotografii zaistniał Brandel niezwykle silnie od 1866 
roku. Wtedy bowiem zaczął publikować ścienny kalendarz, na który składały się kunsztowne 
fotomontaże przedstawiające najważniejsze wydarzenia minionego roku, a całość reprodukowana 
była najnowszą wówczas metodą światłodruku. Jest więc Brandel jednym z pierwszych fotografów 
varsavianistów. 

"Zawsze w swojej pelerynie, zawsze gotów do zdjęcia, chwytał on w lot wszystko i doszedłszy do 
niezwykłej wprawy, zebrał kolekcję bardzo ciekawych zdjęć" – wspominał go Ludwik Anders. 

Wśród tych "ciekawych zdjęć" znajdziemy studia architektury, miejskie pejzaże, a także sceny 
rodzajowe, będące bezcennym świadectwem codziennego życia Warszawy ostatnich dziesięcioleci 
dziewiętnastego wieku. 

(na podstawie portalu culture.pl i wikipedii) 

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum Narodowego i Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej należą do domeny 
publicznej) 
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Zasady gry: 

1. Nauczyciel przedstawia temat i informacje o Konradzie Brandlu lub sprawdza wykonanie 

zadania domowego polegającego na wyszukaniu informacji przez uczniów. (około 5 min.) 

2. Nauczyciel przygotowuje karty do gry - zbiór zdjęć i towarzyszących im zadań oraz informacje 

o obiektach / odpowiedzi dla ekspertów. 

3. Grupa dzieli się na drużyny – maksymalnie 5 plus zespół ekspertów 

4. Nauczyciel układa karty ze zdjęciami stroną z numerem do góry i przedstawiciele grup losują 

karty. Każda drużyna powinna wylosować tę samą liczbę kart. (około 3 min.) 

5. Grupy starają się rozpoznać wylosowane obiekty i miejsca. (około 5 min.) 

6. Po konsultacji przedstawiają zdjęcia i swoje odpowiedzi ekspertom i pozostałym 

uczestnikom. Jeżeli dobrze rozpoznali zdjęcie, otrzymują 1 punkt za zdjęcie. Jeżeli nie 

rozpoznali, a rozpoznał ktoś z innej drużyny, drużyna ta otrzymuje dodatkowy punkt. Jeżeli 

nikt nie rozpoznał, eksperci podają karty z informacjami i nikt nie otrzymuje punktu. (około 

25 min.) 

7. Każda drużyna otrzymuje plan Traktu Królewskiego i musi zlokalizować na nim swoje obiekty. 

Eksperci oceniają i przyznają punkty. Za dobre zlokalizowanie 1 punkt. Nie wolno korzystać z 

nawigacji. (około 6 min.) 

8. Drużyny ruszają w plener i wykonują zadania – robią zdjęcia i odpowiadają na pytania. 

9. Po wykonaniu zadania na kolejnej lekcji drużyny prezentują swoje zdjęcia i zestawiają je ze 

zdjęciami Brandla oraz omawiają zmiany i wrażenia (około 45 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 
 

Plac Trzech Krzyży  
Stańcie w miejscu, z którego zostało 
wykonane to ujęcie. Ukazuje ono kościół 
pod wezwaniem świętego, którego imię 
nosił plac w czasie, kiedy Konrad 
Brandel go fotografował. Jak brzmiała 
jego nazwa? Zróbcie zdjęcia ukazujące, 
jak plac wygląda teraz. 

1 1 

 
 

Nowy Świat 57 – pierwszy zakład 
fotograficzny Brandla. W kamienicy 
Niemojewskich w 1865 r. Konrad 
Brandel otworzył swój zakład 
fotograficzny. Dom spłonął w czasie 
kampanii wrześniowej i został 
odbudowany po wojnie. Znajduje się 
na nim tablica upamiętniająca pewne 
ważne wydarzenie w polskiej 
literaturze. Jakie?  

Zróbcie zdjęcie kamienicy i tablicy. 
 

2 2 

 
 

Pałac Staszica w latach 1881-82. Po 
lewej stronie nieistniejący Pałac Karasia. 
Co znajduje się na jego miejscu dziś?  

3 3 
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Słynne w XIX w. Dynasy były areną 
zabaw i popisów sportowych 
warszawiaków. Zimą działała tam 
ślizgawka, a latem odbywały się wyścigi 
Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. 
Co zostało z dawnych terenów 
rekreacyjnych w ścisłym centrum 
Warszawy, w okolicach ulicy Oboźnej i 
Karasia? 

4 4 

 
 

Bazylika Świętego Krzyża. W jej wnętrzu 
w jednym z filarów wmurowano urnę z 
sercem wielkiego polskiego 
kompozytora Fryderyka Chopina. 
Znajdźcie to miejsce i sfotografujcie 
napis. Jakie inne formy upamiętnienia 
Chopina znajdują się w miejscu 
pokazanym na zdjęciu Brandla? 

5 5 

 
 

Idąc w stronę Starego Miasta mamy po 
prawej stronie główny campus 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wejdźcie 
na dziedziniec i porównajcie, jak zmienił 
się on od czasu wykonania zdjęcia przez 
Brandla około 1875 r. Pokażcie 3 
zmiany. 

6 6 
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Kościół ewangelicko-augsburski Świętej 
Trójcy na Placu Ewangelickim na 
fotografii Brandla w latach 1865-70. 
Rotunda świątyni była wzorowana na 
rzymskim Panteonie. Wewnątrz panuje 
świetna akustyka. Jak plac nazywa się 
dzisiaj?  

7 7 

 
 

Przenośna kamera wynaleziona przez 
Konrada Brandla mieściła 25 klisz i 
umożliwiała wykonywanie zdjęć „z ręki”. 
Dzięki „brandlówce" powstały pierwsze 
zdjęcia reporterskie. Jakim urządzeniem 
posługujemy się dzisiaj, by tworzyć zapis 
fotograficzny właściwie w każdej 
sytuacji? 

8 8 

 
 

Zdjęcie wykonane „brandlówką” ukazuje 
beztroskie zabawy dzieci w Ogrodzie 
Saskim w II połowie XIX wieku. Jak dziś 
wygląda Pałac Saski? Jak spędzają czas w 
tym miejscu współcześni mieszkańcy 
Warszawy i turyści? 

9 9 
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Na Krakowskim Przedmieściu pod nr 13 
wznosi się Hotel Europejski, zbudowany 
w latach 1855-1878, w owym czasie 
uważany za najbardziej luksusowy w 
Warszawie. Jak wygląda on dzisiaj? 

10 10 

 
 

Za Uniwersytetem po prawej stronie 
wznosi się kościół Wizytek. Jak brzmi 
jego pełna nazwa? Barokowa fasada 
autorstwa prawdopodobnie Karola Baya 
tworzy efekt falowania. Podejdźcie bliżej 
niż miejsce, z którego Brandel wykonał 
zdjęcie i uchwyćcie ten efekt. 

11 11 

 
 

„Spuchnąć jak karmelicka bania!” – 
takim porównaniem posługiwali się 
warszawiacy mając na myśli okazałą 
kulę wieńczącą fasadę kościoła 
seminaryjnego zwanego też 
pokarmelickim przy Krakowskim 
Przedmieściu 52/54. Czy miejsce to 
bardzo zmieniło się od momentu 
uwiecznienia go przez Brandla? 

12 12 
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Teatr Wielki na placu Teatralnym, 
wybudowany w 1833 r., zniszczony w 
czasie II wojny światowej, po 
wyzwoleniu odbudowany, tak wyglądał 
w czasach Brandla. O jaki element 
wzbogacono gmach teatru w 2002 r.? 

13 13 

 
 

Pałac Jabłonowskich. Rozejrzyjcie się 
wokół placu Teatralnego. Gdzie się on 
wznosi i czy wygląda podobnie? 

14 14 

 
 

Krakowskie Przedmieście, widok w 
kierunku Placu Zamkowego. Na ścianie 
jednego z budynków widać reklamę 
apteki. Na ulicy pojazdy komunikacji 
miejskiej. Pokażcie, czym jeździ się po 
Krakowskim Przedmieściu dzisiaj. Czy 
widać w kadrze jakieś reklamy? 

15 15 
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Krakowskie Przedmieście w czasach 
Brandla było promenadą spacerową dla 
warszawiaków udających się na Stare 
Miasto. Jak wygląda ulica w tym miejscu 
dzisiaj? Czy da się tak spacerować? 

16 16 

 
 

Res Sacra Miser przy Krakowskim 
Przedmieściu 62 – obecnie kościół. W 
czasach Brandla mieściło się tu 
Warszawskie Towarzystwo 
Dobroczynności. Jakie stworzenie 
znajduje się pomiędzy ryzalitami i czego 
jest ono symbolem? 

17 17 

 
 

Plac Zamkowy w latach 
siedemdziesiątych XIX w. Czy kolumna 
Zygmunta stoi dziś w tym samym 
miejscu? Gdzie na placu znajduje się 
oryginalny trzon kolumny z lat 1644-
1887? 

18 18 
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Król Zygmunt III Waza patrzy na 
Warszawę, do której przeniósł stolicę 
Polski w 1596 r. z Krakowa. Jest to 
najstarszy w mieście świecki pomnik, 
wystawiony przez syna, króla 
Władysława IV w 1644 r. Jak głosi 
legenda, kiedy spiżowy król upuści 
szablę, dla Warszawy nadejdą ciężkie 
czasy. Czy mamy się czego bać?  

19 19 

 
 
 

Zdjęcie Placu Zamkowego wykonane w 
1870 r. W tle widoczna katedra św. Jana. 
Jak zmieniła się budowla po odbudowie 
ze zniszczeń II wojny światowej? 

20 20 

 
 

Obok dzwonnicy kościoła św. Anny w 
czasach Brandla wznosiła się kamienica 
Caponiego. Zniszczona w 1944 r. została 
po wyzwoleniu rozebrana w związku z 
budową Trasy W-Z. Co znajduje się na 
jej miejscu? 

21 21 
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Most Kierbedzia, pierwszy stały most 
Warszawy od zniesienia przez krę mostu 
Zygmunta Augusta w 1603 r. Wysadzony 
we wrześniu 1944 przez Niemców nie 
został odbudowany, lecz na jego miejscu 
zbudowano inny. Podajcie nazwę 
obecnego mostu i pokażcie, jak wygląda. 

22 22 

 
 

Budowa Mostu Kierbedzia w latach 
1859−1864. Jak wygląda brzeg Wisły w 
tym miejscu dzisiaj? Wtedy 
wydobywano z rzeki żwir i piasek 
wykorzystywany do budowy, a jaka 
działalność odbywa się tu w naszych 
czasach? 

23 23 

 
 

Rynek Starego Miasta, widok na pierzeję 
północną. Co znajdziemy dzisiaj w 
miejscu XIX-wiecznych straganów? 

24 24 
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Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny, uważany za jedną z najstarszych 
świątyń w Warszawie, powstał w 1411 r. 
Dobudowana w 1518 r. dzwonnica 
została uwieczniona na licznych 
panoramach Warszawy na przestrzeni 
wieków. Co znajduje się teraz pod 
skarpą, w miejscu, gdzie Brandel 
uwiecznił wozy i zabudowania? 

25 25 

 

Odpowiedzi: 

1. Plac Św. Aleksandra 

2.  Zainicjowanie grupy poetyckiej „Skamander” 

3. Teatr Polski 

4. Zostały zabudowane. 

5. Tablica pamiątkowa, ławeczki Chopina. 

7. Plac Małachowskiego 

8. Telefon komórkowy 

9. Spacerują, odpoczywają – podobnie jak w czasach Brandla. 

10. Trwa remont. Nadbudowa dachu. 

12. Nie, ale obecnie fasada w remoncie. 

13. O kwadrygę na fasadzie Teatru Wielkiego. 

14. Na przeciwko gmachu Teatru Wielkiego 

16. Nie. Jest jezdnia. 

17. Pelikan – symbol ofiarności i poświęcenia. 

18. Została przesunięta. Oryginalny trzon leży obok muru Zamku nad trasą WZ. 

19. Szabla skierowana w górę. 

20. Brak widocznej wieży. 

21.  Zejście na przystanki na trasie WZ. 

22. Most Śląsko-Dąbrowski 

23. Bulwary – tereny do spacerów i rekreacji. 

24. Ogródki kawiarni i restauracji. 

25. Multimedialny Park Fontann. 

 


