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Drodzy Nauczyciele,

Przez większość swojej historii Warszawa była miastem wielokulturowym. Niniejszy 
przewodnik jest pierwszą publikacją skierowaną do nauczycieli, a za ich pośrednictwem 
do uczniów gimnazjów, która stara się zaprezentować niezwykły dorobek, jaki przybysze 
z krajów niemieckich i ich potomkowie wnieśli do życia gospodarczego, kulturalnego i spo-
łecznego Warszawy. 

W 2010 r. w warszawskim Domu Spotkań z Historią zorganizowano wystawę „Polacy 
z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”, która po raz 
pierwszy zaprezentowała losy warszawskich rodów niemieckiego pochodzenia, ich doro-
bek oraz proces stopniowej, dobrowolnej asymilacji tych rodzin, których członkowie zapi-
sali piękną kartę solidarności z polskimi aspiracjami narodowymi. Ogromne zainteresowa-
nie ekspozycją sprawiło, że postanowiliśmy upowszechnić powstałe w trakcie jej tworzenia 
opracowania i zebrane materiały, a także dalej sukcesywnie je uzupełniać. Tak powstał 
serwis internetowy polacyzwyboru.pl, wraz z profilem facebookowym, wystawa mobilna 
zaprezentowana m.in. w Berlinie i Dreźnie oraz bogato ilustrowany album.

Tożsamość warto budować na znajomości historii, tradycji i folkloru. Jeśli znamy swoje 
miasto, lepiej rozumiemy siebie. Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w swoim środowisku, 
tym częściej będziemy podejmować działania na jego rzecz. Sprzyjać to będzie rozwojowi 
naszej aktywności obywatelskiej i społecznej.

Młodzież gimnazjalna znajduje się w okresie rozwoju, kiedy ważne staje się budo-
wanie tożsamości, norm oraz wartości. Rozwija się świadomość swojego miejsca i samego 
siebie. Istotną rolę w realizacji tego zadania odgrywa szkoła, w której młodzież powinna 
czerpać wiedzę o Warszawie, jej historii, tradycjach, zwyczajach. 

Niniejszy przewodnik przybliża mało znane fakty z historii Warszawy jednocześnie 
stawia także pytania, które mogą być zasadnicze i aktualne dla młodzieży. Takie jak: co 
sądzą o Warszawie, co wiedzą o jej historii, folklorze i jej wielokulturowych korzeniach, co 
znaczy być aktywnym obywatelem, na czym polega filantropia, dlaczego ważna jest har-
monia w miejskiej przestrzeni, jakie są źródła przedsiębiorczości, co oznacza „moje miasto” 
i „moja ojczyzna”. 

Scenariusze odwołują się do historii, ale mają realny związek z teraźniejszością. Zbu-
dowaliśmy je w taki sposób, by uczyć młodych ludzi cennych z naszego punktu widzenia 
umiejętności: kreatywnego rozwiązywania problemów, empatii, samoświadomości bycia 
aktywnym mieszkańcem Warszawy. 

W przewodniku znajdą Państwo solidne kompendium wiedzy o rodzinach niemiec-
kiego pochodzenia. Materiał tam zgromadzony pomoże przeprowadzić zajęcia według za-
proponowanych przez nas scenariuszy, które można realizować na lekcjach historii, języka 
polskiego, WOS-u, sztuki lub podczas godziny wychowawczej. Podajemy także propozycje 
projektów edukacyjnych dla gimnazjów. Na końcu dołączone są karty pracy pomocne przy 
realizacji zajęć.

Mamy nadzieję, że materiały zawarte w naszej książce będą pożyteczne w szkolnej prak-
tyce. Liczymy, że nasz przewodnik stanie się również inspiracją do działań edukacyjnych.

 Autorzy
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Moje miasto  
– różne oblicza Warszawy

czas 

45
min

OkIEM EkSPERTa
Dzisiejsza Warszawa, początku XXI w., bardzo różni się od tej powojennej, zbudowanej  
na gruzach miasta, które zniknęło bezpowrotnie. Ale również elegancka, nowoczesna oraz 
pełna życia i humoru Warszawa lat 30. XX w. znacznie odbiegała od szarej i smutnej War-
szawy 2. połowy XIX w., odmalowanej w Lalce Prusa. Ta zaś diametralnie różniła się od  
Warszawy czasów stanisławowskich, kiedy była jednym z kulturalnych centrów oświece-
niowej Europy.

Śledząc dzieje polskiej stolicy, dostrzegamy bez trudu, że Warszawa wielokrotnie i całko-
wicie zmieniała swoje oblicze: po okresach „tłustych” następowały „chude” i na odwrót, miej-
sce starych domów, kamienic, czy pałaców zajmowały nowe, ulicami przelewały się tłumy 
przybyszów szukających szczęścia w tym dynamicznym i ciągle zmieniającym się mieście. 
Przybyszami byli nie tylko Polacy, często pochodzący z najbliższych okolic, czyli z Mazowsza. 
Często byli nimi cudzoziemcy przyjeżdżający dosłownie z czterech stron świata. Mieszkańcy 
Warszawy od początku mówili różnymi językami, różnili się obyczajem, a często również 
konfesją. Dziś, po kilkudziesięcioletniej przerwie, obserwujemy zjawisko ponownego osied-
lania się w Warszawie cudzoziemców. Miasto znów, jak w przeszłości, staje się zróżnicowane 
etnicznie i kulturowo. Można przypuszczać, że gdy obecna młodzież wkroczy w życie doros-
łe, zjawisko to będzie zauważalne i odczuwalne w jeszcze większym stopniu niż dziś.

! Refleksje pRzed lekcją
Zastanów się, jakie uczucia wywołuje w Tobie słowo Warszawa. Co wiesz o pochodzeniu swojej rodziny? Jak 
długo jest ona związana z Warszawą? Co dobrego wydarzyło się w Twoim warszawskim życiu? Czy możesz 
Warszawę nazwać swoją małą ojczyzną?

¤ CEl głóWny
wprowadzenie do projektu „Warszawiacy z wyboru” i uświadomienie uczniom,  
że Warszawa jest ich małą ojczyzną.

¤ CElE OPERaCyjnE
uczniowie:
»  umieją sformułować własne opinie o Warszawie,
»  rozumieją, że znajomość historii Warszawy jest ważna i potrzebna,
»  wiedzą, że Warszawa była miastem wielokulturowym.
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± METODy PRaCy
ekspresja twórcza, praca w grupach, rozmowa

„ SłOWa kluCzOWE
mała ojczyzna, wielokulturowość

¶ ŚRODkI DyDakTyCznE
»  białe kartki A4, kredki, klej, taśma bezbarwna, arkusze szarego papieru, piosenki 

o Warszawie,
»  karta pracy nr 1.1 – Warszawa dzisiaj,
»  karta pracy nr 1.2 – Warszawa wczoraj – oblicza miasta z przeszłości,
»  karta pracy nr 1.3 – Centrum przemysłowe,
»  karta pracy nr 1.4 – Paryż Północy,
»  karta pracy nr 1.5 – Miasto wielokulturowe,
»  karta pracy nr 1.6 – Warszawa jutra.

Fragment Fragment 
Panoramy Warszawy Panoramy Warszawy 

wykonanej przez Karola wykonanej przez Karola 
Beyera z wieży kościoła Beyera z wieży kościoła 
ewangelicko-augsbur-ewangelicko-augsbur-
skiego św. Trójcy skiego św. Trójcy 
w Warszawie, 1858 w Warszawie, 1858 

Muzeum Narodowe Muzeum Narodowe 
w Warszawiew Warszawie
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PRzEBIEg zajęć
Możesz włączyć piosenkę o Warszawie  

(np. „Sen o Warszawie”), kiedy uczniowie 
będą wchodzić do sali lekcyjnej. Powieś na 

tablicy arkusze szarego papieru.

1. 
Powiedz uczniom, że na lekcji porozmawiacie 
o mieście, w którym mieszkamy, o Warszawie. 
Powieś na tablicy kartę pracy nr 1.1 – Warsza-
wa dzisiaj. Następnie rozdaj wszystkim ucz-
niom kartki A4. Poproś, by każdy zamknął 
oczy i zastanowił się, jakie obrazy i uczucia 
przychodzą, kiedy myśli o Warszawie. Potem 
powiedz uczniom, żeby swoje myśli przełożyli 
na kartkę za pomocą kolorów, znaków, słów, 
rysunków lub symboli.

Czas: 10 min
Metoda: rysowanie 

2. 
Następnie poproś uczniów, którzy ukończyli 
swoją pracę, by podeszli do tablicy i przykleili 
swój rysunek na arkuszu szarego papieru (blis- 
ko siebie). Potem zaproś uczniów do obejrzenia galerii z różnej perspektywy: dalekiej i bli-
skiej. Zapytaj ich, jakie opinie o Warszawie mogą wyrazić na podstawie prac. Możesz dodać 
własną opinię o Warszawie. Jeśli będziesz mieć więcej czasu, możesz przeczytać informcje 
z karty pracy nr 1.1 – Warszawa dzisiaj.

Czas: 10 min
Metoda: rozmowa 

3. 
Następnie powieś na tablicy kartę pracy nr 1.2 Warszawa wczoraj – oblicza miasta z prze-
szłości, a na podłodze połóż pozostałe karty pracy:
»  karta pracy nr 1.3 – Centrum przemysłowe,
»  karta pracy nr 1.4 – Paryż Północy,
»  karta pracy nr 1.5 – Miasto wielokulturowe.

Powiedz uczniom, by usiedli przy tym napisie, który najbardziej ich interesuje (min. 3 oso-
by przy karcie). Następnie poproś uczniów, aby odwrócili wybrane karty i na głos przeczy-
tali pierwsze zdania – po kolei każda grupa.

Czas: 5 min
Metoda: praca w grupach
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4. 
Powiedz uczniom, aby pozostali w dotychczasowych grupkach i przeczytali po cichu resz-
tę opisu. Następnie zachęć ich, by porozmawiali o tym, jakie zauważają podobieństwa 
i różnice między dawną Warszawą z XIX i XX w. a współczesną. Poproś, żeby odnieśli się 
także do tego, o czym mówili na początku lekcji.

Czas: 10 min
Metoda: praca w grupach

5. 
Zapytaj uczniów o ich refl eksje z rozmów w grupach. Powiedz, że Warszawa sprzed 1939 r.
została bezpowrotnie zniszczona w czasie wojny. Odbudowana na gruzach stała się in-
nym miastem, z okruchami wspomnień, murów, pamiątek dawnej Warszawy. Powieś kar-
tę pracy nr 1.6 – Warszawa jutra i poproś uczniów, by w domu zastanowili się, jak wyobra-
żają sobie Warszawę w przyszłości. Jeśli będziesz mieć więcej czasu, przeczytaj na głos to, 
co jest na odwrocie karty nr 1.6.

Czas: 10 min
Metoda: rozmowa 

Panorama Warszawy Panorama Warszawy 
– widok na plac Defi lad – widok na plac Defi lad 
w kierunku zachodnim, w kierunku zachodnim, 
2009 2009 

fot. Łukasz Gierszfot. Łukasz Giersz
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2
+ MOżESz WIęCEj...

»  Podziel klasę na małe grupki i rozdaj kartę pracy nr 1.6 – Warszawa jutra. Zadaniem 
każdej grupy jest przeczytanie tekstu i dyskusja nad pytaniami postawionymi w karcie 
pracy. Następnie zaproś uczniów do dużego kręgu dyskusyjnego, żeby podzielili się 
tym, o czym rozmawiali w małych grupkach.

+ DzIałanIa Dla uCznIóW
»  Poszukaj w internecie informacji o dawnej Warszawie, ważnych wydarzeniach z życia 

miasta, znanych ludziach, którzy tu mieszkali.
»  Porozmawiaj ze swoimi rodzicami, dziadkami o ich wspomnieniach dotyczących 

Warszawy.

+ InSPIRaCjE Dla nauCzyCIEla
»  Przeprowadź lekcję, na której uczniowie pokażą przygotowane wcześniej prezentacje, 

filmiki pt. „Moje poszukiwania dawnej Warszawy”.

+ POlECaMy
@  dokument filmowy „Moja Warszawa”:  

tvp.pl/filmoteka/film-dokumentalny/moja-warszawa
@  film „Warszawa 1935” – krótkometrażowa animacja prezentująca  

przedwojenną Warszawę; strona poświęcona filmowi:  
warszawa1935.pl

@  kompendium wiedzy o przedwojennej Warszawie:  
warszawa1939.pl

@  krótki wywiad ze Stanisławą Celińską o płycie „Nowa Warszawa”:  
youtube.com/watch?v=s9rknCKN1vU

@  strona ze zdjęciami, filmami o dawnej Warszawie:  
facebook.com/WarszawaPrzedwojenna
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Dlaczego pokochali Warszawę? 
Warszawa wielokulturowa 

wczoraj, dziś i jutro

czas 

45
min

OkIEM EkSPERTa
Współczesnego mieszkańca Warszawy nie zaskoczy widok bawiących się na podwór-
ku dzieci wietnamskich, czy jadącej metrem afrykańskiej rodziny. Jeszcze nieco ponad 
ćwierć wieku temu taki obrazek wywołałby jednak duże zdziwienie – w szarej stolicy PRL 
mieszkało niewielu cudzoziemców. W świadomości dzisiejszych warszawian zatarło się 
poczucie, że Warszawa od samego zarania swej historii była miastem zróżnicowanym 
kulturowo i etnicznie. Przed I wojną światową najliczniejszą grupę etniczną stanowi-
li Żydzi (ponad 1/3 mieszkańców Warszawy), liczni byli Rosjanie i Niemcy, mieszkali tu 
również m.in.: Ormianie, Tatarzy, Francuzi, Włosi, Szwajcarzy, Austriacy i przedstawiciele 
innych narodowości. Po przełomie roku 1989 zaczęły się pojawiać liczne publikacje, wy-
stawy i filmy o Warszawie żydowskiej, a także prace poświęcone warszawskim Rosjanom 
i Ormianom. O licznej i wpływowej społeczności warszawskich Niemców wiedzieli tylko 
nieliczni. Dzięki wystawie „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w War-
szawie w XIX i XX wieku”, zaprezentowanej w 2010 r. w Domu Spotkań z Historią, hasło 
„Niemcy w Warszawie” nie kojarzy się już dziś wyłącznie z okupacją niemiecką okresu  
II wojny światowej.

Niemcy osiedlali się w Warszawie od chwili założenia miasta na tzw. prawie niemiec- 
kim około 1300 r. Początkowo byli to rzemieślnicy i kupcy. W XVIII i na początku XIX w. 
do Warszawy z krajów niemieckich przybywali przedstawiciele rozmaitych specjalności: 
architekci, ogrodnicy, malarze, rzeźbiarze, a także m.in. młynarze, piekarze i cukiernicy oraz 
przedstawiciele innych rzemiosł, ponadto również kupcy, urzędnicy i wojskowi. Inaczej 
niż w innych polskich miastach, takich jak np. Łódź, czy Katowice, gdzie do 1945 r. istniała 
zwarta i zorganizowana mniejszość niemiecka, w Warszawie przybysze z Niemiec szybko 
wtapiali się w żywioł polski, stając się „Polakami z wyboru”. Wielu z nich oddało duże za-
sługi miastu i swojej nowej ojczyźnie, wśród nich m.in.: Szymon Bogumił Zug, Józef Elsner, 
Oskar Kolberg, Joachim Lelewel, Karol Beyer, Gustaw Adolf Gebethner, Romuald Traugutt, 
Józef Brandt, Wojciech Gerson, Stefan Szyller, Ignacy Boerner, Juliusz Bursche, Władysław 
Anders, Karol Jan Szlenkier, Jan Wedel, Aleksander Schiele. Trudno przecenić rolę, jaką ode-
grali w życiu gospodarczym, kulturalnym, naukowym i społecznym Warszawy. Polonizacja 
Niemców najczęściej przebiegała w drugim albo w trzecim pokoleniu od chwili przybycia 
do Warszawy. Jej śladem jest zmiana nazwisk i imion na „polsko brzmiące” oraz zaanga- 
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żowanie kolejnych przedsta-
wicieli rodzin imigranckich 
w działalność społeczną 
i udział w polskich zrywach 
niepodległościowych i pol-
skim czynie zbrojnym. Dziś 
Warszawa powoli wraca do 
normalności, stając się znów 
gościnnym miejscem dla cu-
dzoziemców, którzy, tak jak 
przed laty, przyjeżdżają tu 
na krótko, jako turyści lub 
do pracy, ale często zostają 
na stałe.

! Refleksje pRzed lekcją
Czy znasz cudzoziemców 
mieszkających w Warszawie? 
Co wiesz o kraju, z którego przybyli, 
o ich zwyczajach, języku i religii? 
Jaki jest twój stosunek do nich?

¤ CEl głóWny
uświadomienie uczniom wielokulturowych tradycji Warszawy, w szczególności istnienia 
tu w przeszłości ważnej dla rozwoju miasta społeczności niemieckiej.

¤ CElE OPERaCyjnE
uczniowie:
»  wiedzą, co to jest wielokulturowość,
»  rozumieją, że inny to nie znaczy gorszy,
»  uświadamiają sobie podobieństwa i różnice między ludźmi,
»  poznają wkład warszawian niemieckiego pochodzenia w rozwój miasta,
»  znają pojęcia: polonizacja, asymilacja, naród, 

duża i mała ojczyzna. 

± METODy PRaCy
cebula różnorodności, mapa myśli, rozmowa, praca w grupach, mini wykład

„ SłOWa kluCzOWE
wielokulturowość, polonizacja, asymilacja, naród, duża i mała ojczyzna 

¶ ŚRODkI DyDakTyCznE
»  komputer, rzutnik, encyklopedia, słownik języka polskiego,
»  slajd ze strony polacyzwyboru.pl,
»  karty pracy nr 2.1–2.7 – Śladami niemieckich korzeni.

Romuald Traugutt Romuald Traugutt 
Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawiew Warszawie
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2

PRzEBIEg zajęć

1. 
Na początku zaproponuj uczniom zabawę w cebulę różnorodności. Poproś ich, by utwo-
rzyli kółko wewnętrzne i zewnętrzne (jak warstwy cebuli), stając twarzą do siebie w pa-
rach. Następnie wyjaśnij, że każda para uczestników musi znaleźć (bardzo szybko) coś 
(nawyk, hobby itp.), co ich łączy. Potem powiedz uczniom, żeby zewnętrzna „łupina ce-
buli“ przesunęła się w prawo. Niech powstałe w ten sposób nowe pary znów poszukają 
między sobą podobieństw. Dodaj, że tematem tej lekcji jest wielokulturowość, która ma 
wiele warstw (tak jak cebula).

Czas: 5 min
Metoda: cebula różnorodności 

2. 
Następnie poproś uczniów, by usiedli w kręgu. Na środku połóż flamastry i brystol z na-
pisem „wielokulturowość”. Zaproponuj, żeby uczniowie wspólnie zdefiniowali wielokul-
turowość w formie mapy mentalnej. 

Czas: 5 min
Metoda: mapa myśli 

3. 
Następnie zapytaj, jak scharakteryzowaliby wielokulturowość. Poproś 2–3 osoby o podanie 
takich opisów. Przeczytaj definicję z encyklopedii i zapytaj, co jeszcze usłyszeli ważnego 
o wielokulturowości. Zapytaj, czy wiedzą, jakie nacje mieszkały w przedwojennej Warsza-
wie? Powiedz, że do Warszawy od początku istnienia miasta przybywali ludzie z różnych 
krajów. Warszawa od zawsze była miastem wielokulturowym.

Czas: 5 min
Metoda: rozmowa

4. 
Następnie powiedz, że dziś najwięcej wiemy o Żydach, którzy przed II wojną światową 
stanowili niemal 1/3 mieszkańców Warszawy. Kiedy mówimy: „Niemcy w Warszawie”, 
mamy na ogół jednoznaczne skojarzenia z II wojną światową. Przez lata zapomniano 
o ważnej dla miasta społeczności warszawskich Niemców. Pokaż na ekranie stronę inter-
netową polacyzwyboru.pl i powiedz o projekcie „Polacy z wyboru”, który jest poświęcony 
przywróceniu pamięci o wkładzie rodzin pochodzenia niemieckiego w rozwój Warszawy. 
Podkreśl, że rodziny niemieckie, które przybyły do Warszawy, szybko polonizowały się –  
z reguły członkowie takich rodzin w drugim, najdalej trzecim pokoleniu uważali się już 
za Polaków. Spolszczali swoje niemieckie nazwiska, włączali się w życie gospodarcze, kul-
turalne i społeczne Warszawy, często brali udział w polskim czynie niepodległościowym 
i zbrojnym.

Czas: 5 min
Metoda: mini wykład
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5. 
Powiedz, że nadszedł czas na detektywistyczne poszukiwania śladów Niemców w wie-
lokulturowej Warszawie. Podziel uczniów na siedem grup. Rozdaj każdej grupie awers 
odpowiedniej karty pracy. Wcześniej powieś w różnych częściach sali karty pracy nr 2.1–2.7 
– Śladami niemieckich korzeni (widoczny musi być awers).
Grupa 1 – Karta pracy nr 2.1 – Czekolada 
Grupa 2 – Karta pracy nr 2.2 – Legendy warszawskie
Grupa 3 – Karta pracy nr 2.3 – Piłka nożna
Grupa 4 – Karta pracy nr 2.4 – Gimnazjum 
Grupa 5 – Karta pracy nr 2.5 – Powstanie styczniowe
Grupa 6 – Karta pracy nr 2.6 – Rynek Starego Miasta
Grupa 7 – Karta pracy nr 2.7 – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Każda grupa ma za zadanie odszyfrować zagadkę, czyli szuka wśród wywieszonych kartek 
swojej cyfry. Następnie każda grupa zapoznaje się z odnalezionym tekstem i w 2–3 zda-
niach wyjaśnia, co kryje się pod danym hasłem. 

Czas: 10 min
Metoda: praca w grupach 

6. 
Powiedz, że na stronie polacyzwyboru.pl można znaleźć informacje o wielu innych cieka-
wych warszawianach niemieckiego pochodzenia, którzy czuli się Polakami, a Warszawę 
traktowali jako swoją małą ojczyznę. Nie odcinali się przy tym od swoich korzeni niemiec- 
kich i nie zapominali o swoich zwyczajach – mieli świadomość, że przybyli z Niemiec, ale 
z wyboru stali się Polakami i warszawianami. Powiedz, że II wojna światowa zniszczyła 
dawną, wielokulturową Warszawę. Odbudowana po 1945 r. Warszawa była już zupełnie 
innym miastem. Duża część warszawian zginęła w czasie okupacji, część na zawsze opuś-
ciła swoje miasto, w ich miejsce osiedliło się tu wielu przybyszy z innych części kraju. 
W Warszawie PRL-owskiej rzadko na ulicach można było spotkać cudzoziemca.

Czas: 5 min
Metoda: mini wykład

7. 
Powiedz, że teraz często w Warszawie można spotkać ludzi o odmiennym kolorze skóry, 
innej kulturze i narodowości. Zapytaj, czy uczniowie wiedzą, z których krajów pochodzi 
obecnie najwięcej mieszkańców Warszawy? Na koniec poproś, by powiedzieli, jak wyob-
rażają sobie społeczeństwo warszawskie za 20 lat.

Czas: 5 min
Metoda: rozmowa
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3+ MOżESz WIęCEj...
»  Podziel klasę na kilka grup. Rozdaj brystole, na których jest narysowana mapa 

Warszawy. Poproś uczniów, żeby za pomocą kolorów pokazali, jak wyobrażają sobie 
społeczeństwo warszawskie za 20 lat. Możesz na przykład zaproponować następujący 
wybór kolorów: niebieski – Polacy, biały – Azjaci, czerwony – Europejczycy, czarny 
– Amerykanie, zielony – Afrykanie. Zapytaj, czy wiedzą, z których krajów pochodzi 
obecnie najwięcej mieszkańców Warszawy? Na tablicy powieś legendę.

+ DzIałanIa Dla uCznIóW
»  Przygotujcie wystawę pt. „Warszawiacy z wyboru” – wykorzystajcie materiały 

ze strony internetowej polacyzwyboru.pl.
»  Zrealizujcie reportaż do gazetki szkolnej o współczesnych obcokrajowcach 

pt. „Dlaczego pokochali Warszawę?”.

+ InSPIRaCjE Dla nauCzyCIEla
»  Przeprowadź lekcję w formie debaty oksfordzkiej lub dyskusji panelowej: 

„Czy Warszawa w przyszłości, jak niegdyś już była, stanie się miastem o charakterze 
wielokulturowym?”.

+ POlECaMy
¶  Judyta Fibiger, Swego nie znacie... czyli Polska oczami obcokrajowców, Element One, 2014 

– książka, w której można przeczytać ciekawe opinie cudzoziemców 
o Polakach i Polsce

@  Warszawskie Centrum Wielokulturowe: cw.org.pl 
– strona, na której można znaleźć m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach 
wielokulturowych w Warszawie.

Tomasz Mann Tomasz Mann 
w otoczeniu polskich w otoczeniu polskich 

literatów (m.in. Kazimierzaliteratów (m.in. Kazimierza
Wierzyńskiego, Jana Wierzyńskiego, Jana 
Lechonia, Juliana Tuwima) Lechonia, Juliana Tuwima) 
w winiarni „U Fukiera”, w winiarni „U Fukiera”, 
marzec 1927 marzec 1927 

Narodowe Archiwum Narodowe Archiwum 
CyfroweCyfrowe

Pzw_edu_ksiazka_SC5.indd   14 11/27/14   6:21 PM



3
SCEnaRIuSz

Czy zostanę 
aktywnym 
obywatelem?

15

Pzw_edu_ksiazka_SC5.indd   15 11/27/14   6:21 PM



16

3

Czy zostanę  
aktywnym obywatelem?

czas 

45
min

OkIEM EkSPERTa
Filantrop według greckiego źródłosłowu oznacza kogoś przyjaznego i współczującego in-
nym ludziom. Przez filantropię rozumiemy działalność polegającą na bezinteresownym 
udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. Filantropia jest ideą świe-
cką i wiąże się z ideałami oświeceniowymi, natomiast w odniesieniu do fundacji chary-
tatywnych w dawnej Polsce używamy pojęcia dobroczynności, które wiąże się z wypełnie-
niem chrześcijańskiej idei miłości bliźniego. W Polsce przedrozbiorowej dobroczynnością 
zajmowali się przede wszystkim władcy, Kościół katolicki, klasztory i bractwa religijne, np. 
średniowieczne szpitale były powoływane najczęściej z fundacji biskupów oraz królów 
i książąt, a ich prowadzenie powierzano z reguły zakonnikom. Utrata przez Polskę nie-
podległości w końcu XVIII w. oraz przemiany społeczno-ekonomiczne związane z rewo-
lucją przemysłową i towarzysząca im pauperyzacja ludności wywołały potrzebę powsta-
nia inicjatyw filantropijnych. W działalność filantropijną w początku XIX w. angażowali 
się przede wszystkim przedstawiciele arystokracji, w 2. połowie XIX w. – członkowie nowej 
warstwy społecznej, burżuazji.

Przedstawiciele warszawskiej burżuazji w 2. połowie XIX w. mieli najczęściej cudzo-
ziemskie pochodzenie. Gros największych w Warszawie zakładów przemysłowych należa-
ło wówczas do rodzin pochodzenia niemieckiego. U ich początków leżały często niewiel-
kie rodzinne zakłady rzemieślnicze, które na przestrzeni 1-2 pokoleń, dzięki pomyślnej ko-
niunkturze i sprawnemu gospodarowaniu, stawały się wielkimi przedsiębiorstwami. Wie-
lu, spośród ich właścicieli, potrafiło dzielić się owocami swojego sukcesu. Najbardziej zna-
mienitym przykładem jest działalność społeczna i filantropijna rodziny Schlenkerów (vel 
Szlenkierów). Karol Jan Szlenkier, wybitny przemysłowiec, ufundował w 1880 r. trzyletnią 
szkołę zawodową dla dzieci swoich pracowników, która po jego śmierci została przekształ-
cona w Szkołę Rzemieślniczą. W testamencie zapisał ogromną wówczas kwotę 500 tys.  
rubli na cele charytatywne i społeczne. Jego córka, Zofia Regina Szlenkierówna, z włas-
nych pieniędzy wybudowła – otwarty w 1913 r. – Szpital Dziecięcy im. Karola i Marii. Była 
też inicjatorką, współzałożycielką i wieloletnią dyrektorką otwartej w 1921 r. Warszawskiej 
Szkoły Pielęgniarstwa – pierwszej placówki kształcącej w zawodzie pielęgniarki. Społecz-
nikiem i filantropem był brat Karola Jana, Jan Józef Szlenkier. On również pełnił społecz-
nie wiele funkcji w organizacjach dobroczynnych, ponadto sfinansował zakup aparatury 
medycznej do szpitala ewangelicko-augsburskiego, ufundował ołtarz główny w kościele 
w Wiązownie, wspierał finansowo wiele instytucji dobroczynnych.
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Dziś rzadko używa się terminu „filantropia” w takim samym znaczeniu jak dawniej.  
Teraz mówi się o akcjach charytatywnych lub dobroczynnych, które prowadzą organi- 
zacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. W szkołach często zbiera się pieniądze  
i rzeczy dla potrzebujących. Zaangażowanie społeczne nie powinno się jednak ograniczać 
tylko do wrzucania pieniędzy do puszki. Dziś ważne jest krzewienie postawy obywatel-
skiej wśród młodych ludzi. Aktywni obywatele są świadomi problemów swojego otocze-
nia, szukają dobrych rozwiązań.

! Refleksje pRzed lekcją
Czy pamiętam swoje pierwsze działania na rzecz innych? Co zrobić, żeby zmotywować uczniów do aktywności 
obywatelskiej? Czy według mnie mieszkańcy Warszawy mają realny wpływ na to, co się dzieje w ich mieście? 

¤ CEl głóWny
poznanie przykładów z historii dobroczynności, m.in działalności filantropijnej rodziny 
Szlenkierów. Uświadomienie uczniom, że działania na rzecz innych służą budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. 

¤ CElE OPERaCyjnE
uczniowie:
»  wiedzą, co to jest filantropia,
»  znają historyczne korzenie dobroczynności,
»  poznają przykłady działań filantropijnych w dawnej i współczesnej Warszawie,
»  potrafią podjąć działania filantropijne,
»  wiedzą, że ważna jest obywatelskość,
»  rozumieją, że Samorząd Uczniowski to jedna z form aktywności obywatelskiej.

± METODy PRaCy
burza mózgów, drzewko decyzyjne, rozmowa, praca w grupach

„ SłOWa kluCzOWE
filantropia, aktywność obywatelska, Samorząd Uczniowski, społeczeństwo obywatelskie, 
dobroczynność

¶ ŚRODkI DyDakTyCznE
»  film pt. „Mała historia dobroczynności” zrealizowany przez Akademię Rozwoju 

Filantropii: youtube.com/watch?v=Zqs9_GuakKU
»  słownik języka polskiego/encyklopedia,
»  karta pracy nr 3.1 – Jesteście rodziną Szlenkierów,
»  karta pracy nr 3.2 – Rodzina Szlenkierów,
»  karta pracy nr 3.3 – Schemat drzewka decyzyjnego,
»  duże koperty.
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3

PRzEBIEg zajęć

1. 
Zapytaj uczniów, jakie mają skojarzenia ze słowem filantropia. Powiedz im, że za chwilę 
obejrzą film pt. „Mała historia dobroczynności”, opowiadający o historii filantropii. 

Czas: 10 min
Metoda: burza mózgów

2. 
Po obejrzeniu filmu zapytaj uczniów, czego ważnego dowiedzieli się o filantropii. Po-
wiedz, że na początku XIX w. do Warszawy przybyła rodzina Szlenkierów, która pochodzi-
ła ze Szwarcwaldu w Niemczech. Jej członkowie zasłynęli z ogromnego zaangażowania 
społecznego, wydawali także dużo pieniędzy na rzecz potrzebujących. Powiedz uczniom, 
że za chwilę będą mieli możliwość bycia filantropami. Podziel ich na 4-osobowe zespoły. 
Każda grupa jako rodzina Szlenkierów ma zdecydować, na jakie działanie dobroczynne 
przeznaczy pieniądze w dzisiejszej Warszawie. Rozdaj koperty z kartami pracy nr 3.1, 3.2  
i 3.3. Powiedz uczniom, żeby przeczytali najpierw tekst „Jesteście rodziną Szlenkierów” 
i następnie rozdzielili między sobą role członków tej rodziny. Do podjęcia decyzji ma im 
posłużyć drzewko decyzyjne.

Czas: 15 min
Metoda: drzewko decyzyjne 

3. 
Poproś uczniów, żeby powiesili swoje drzewka decyzyjne i powiedzieli, na jakie działanie 
dobroczynne się zdecydowali i dlaczego. Następnie zapytaj uczniów o opinie: łatwo czy 
trudno przeznacza się swoje pieniądze na potrzeby innych? Powiedz, że przykładów dzia-
łań filantropijnych wśród społeczności spolonizowanych warszawskich Niemców było 
wiele. Np. w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku dr Jan Wedel żywił rzesze mieszkań-
ców Warszawy, za pomocą łapówek uwolnił wiele osób z rąk gestapo, ratował żydowskie 
dzieci przed wywózką do Auschwitz.

Czas: 10 min
Metoda: prezentacja

4. 
Na koniec podkreśl, że obecnie rzadko używa się terminu filantropii w takim samym 
znaczeniu jak dawniej, czyli bezinteresownej pomocy finansowej lub materialnej potrze-
bującym. Dziś mówi się o akcjach charytatywnych lub dobroczynnych. Zwróć uwagę, że 
współczesne zaangażowanie społeczne powinno polegać nie tylko na dawaniu pieniędzy, 
lecz także na obywatelskości. Zachęć uczniów do aktywności obywatelskiej. Powiedz, że 
Samorząd Uczniowski to jedna z jej form.

Czas: 5 min
Metoda: rozmowa
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Zofi a Regina Zofi a Regina 
Szlenkierówna Szlenkierówna 

w stroju balowym, w stroju balowym, 
ok. 1900ok. 1900
fot. ze zbiorów rodziny fot. ze zbiorów rodziny 

SzlenkierówSzlenkierów
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3

4+ MOżESz WIęCEj...
»  Poproś czterech ochotników, żeby ustawili się w szeregu, zwróceni twarzą do klasy. 

Daj każdemu z nich kartkę z napisem aktywny obywatel. Zapytaj uczniów z klasy, 
jak można wyjaśnić wyrażenie: aktywny obywatel. Zapytaj uczniów, którzy trzymają 
kartki, czy chcieliby coś jeszcze dodać do wypowiedzi kolegów. Zapytaj, co w szkole 
można nazwać aktywnością obywatelską. Powiedz, że Samorząd Uczniowski to sposób 
na aktywność obywatelską. To dzięki pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego 
zdobywamy kompetencje aktywnego obywatela. 

»  Zaproponuj, żeby uczniowie z kartką aktywny obywatel utworzyli swoje zespoły. 
Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie metaplanu pt. Co mogą zrobić aktywni 
obywatele na rzecz Samorządu Uczniowskiego? 

»  Poproś uczniów o powieszenie swoich prac. Powiedz, żeby każda z grup podeszła do 
metaplanów innych zespołów i zaznaczyła kropką te punkty, z którymi się zgadza.

»  Na koniec poproś, by uczniowie wypowiedzieli się za pomocą metody walizka/kosz. 
Rozdaj wszystkim uczniom po dwie samoprzylepne karteczki (o dwóch kolorach). 
Następnie poproś, by na jednej karteczce napisali, co „zabiorą ze sobą” z tej lekcji, czego 
się dowiedzieli, co było na plus (walizka), na drugiej – co było na minus, co im się nie 
podobało, co było zbędne (kosz). Potem poproś o przyklejenie kartek pod wcześniej 
przygotowanymi napisami na tablicy: Walizka/Kosz. Przeczytaj wypowiedzi uczniów.

+ DzIałanIa Dla uCznIóW
»  Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami i nauczycielami o problemach na Waszym 

osiedlu, w Waszej dzielnicy.
»  Zorganizujcie debatę pt. „Co chciałbym zmienić w mojej dzielnicy”. Zaproście 

na spotkanie radnych i lokalnych społecznych aktywistów. 

+ InSPIRaCjE Dla nauCzyCIEla
»  Przeprowadź lekcję pt. „Budżet partycypacyjny. Napiszmy projekt dla naszej szkoły”. 

Zabawa w studiu TVP Zabawa w studiu TVP 
podczas fi nału Wielkiej podczas fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, 2009Pomocy, 2009

fot. Łukasz Gierszfot. Łukasz Giersz
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Czy potrafię być przedsiębiorczy? 
Szukamy inspiracji u pradziadków

czas 

45
min

OkIEM EkSPERTa
Warszawa w 2. połowie XIX w. stała się atrakcyjnym miejscem do zakładania przedsię-
biorstw i w niedługim czasie zmieniła się w potężne centrum przemysłowe. Na począt-
ku XX w. działało tu już ponad 450 zakładów przemysłowych, które zatrudniały ponad  
30 tysięcy pracowników. Dominował przemysł metalowy, silnie obecne były również 
branże: skórzana, spożywcza i chemiczna. Największe zakłady powstały w tzw. Dzielnicy 
Zachodniej oraz w przylegających do Warszawy wsiach: Wielka Wola i Czyste (dziś tereny 
te należą do dzielnicy Wola). Sporo fabryk znajdowało się także na Powiślu, na Pradze 
i – co może dziwić – w Śródmieściu Warszawy. Część produkcji była przeznaczona na  
wewnętrzny rynek Królestwa Polskiego, część zaś zaopatrywała ogromny i chłonny rynek 
rosyjski.

Największe warszawskie firmy tego okresu nosiły na ogół nazwy brzmiące niepol-
sko, pochodzące od nazwisk właścicieli, którymi byli najczęściej przemysłowcy o niemiec- 
kim rodowodzie, tacy jak: Hennebergowie, Klawowie, Pfeiffrowie, Schielowie, Szlenkie-
rowie, Scholtzowie, Temlerowie, Wedlowie, Wernerowie. Czasem byli to potomkowie 
przybyszów z krajów niemieckich, którzy w poszukiwaniu lepszego życia zawędrowali 
niegdyś do Warszawy. Tu pobudowali młyny lub zakłady rzemieślnicze, które z czasem, 
dzięki pomyślnej koniunkturze i umiejętnemu gospodarowaniu, stały się wielkimi przed-
siębiorstwami. Zdarzało się też, że byli to imigranci z Prus, którzy świadomie wybierali 
Warszawę, jako miejsce tworzenia rodzinnych biznesów, zwabieni doskonałą koniunk-
turą i perspektywą ogromnego, słabo uprzemysłowionego rynku rosyjskiego (w 1851 r. 
zniesiona została granica celna pomiędzy Królestwem Polskim a Rosją, zaś w latach 60. 
XIX w. Warszawa stała się ważnym węzłem kolejowym – te dwa czynniki otworzyły przed 
Warszawą ogromny rosyjski rynek zbytu). Tak doszło do wykształcenia się nowej warstwy 
społecznej – burżuazji, dorównującej majętnością starej arystokracji. Jej przedstawiciele 
przeważnie wywodzili się z rodzin rzemieślniczych, o cudzoziemskim, często niemieckim 
rodowodzie, które w krótkim czasie dorabiały się nad Wisłą prawdziwych fortun. Trud-
no się zatem dziwić, że przybysze błyskawicznie się polonizowali, stając się „Polakami 
z wyboru”. Świadectwem tego było zaangażowanie członków takich rodzin na rzecz od-
zyskania przez Polskę niepodległości oraz działalność społeczna i filantropijna na rzecz 
Warszawy i jej mieszkańców. 
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! Refleksje pRzed lekcją
Zastanów się, jak można nauczyć uczniów przedsiębiorczości. 

¤ CEl głóWny
poznanie historii wybranych warszawskich fi rm założonych przez przedsiębiorców 
niemieckiego pochodzenia i zachęcenie uczniów do przedsiębiorczości.

¤ CElE OPERaCyjnE
uczniowie:
» formułują cechy człowieka przedsiębiorczego,
»  poznają historie wybranych fi rm prowadzonych przez przedsiębiorców pochodzenia 

niemieckiego,
» wiedzą, że planując biznes, warto czerpać wiedzę i doświadczenie z przeszłości,
» umieją myśleć kreatywnie,
» potrafi ą stworzyć wizję swojego przedsiębiorstwa,
» próbują osiągnąć konsensus w pracy zespołowej.

± METODy PRaCy
dywanik pomysłów, rozmowa, prezentacja, praca w grupach

„ SłOWa kluCzOWE
przedsiębiorczość, konsensus

¶ ŚRODkI DyDakTyCznE
»  karta pracy nr 4.1 – Mapa wybranych warszawskich fabryk na początku XX w.,
»  karty pracy nr 4.2–4.5 – Opisy przedsiębiorstw,
»  karty pracy nr 4.6 – Nasza fi rma,
»  mapa Warszawy, karteczki samoprzylepne.

Akcja reklamowa Akcja reklamowa 
„Dobrolinu” na jednej „Dobrolinu” na jednej 
z warszawskich ulic, z warszawskich ulic, 
19381938

Narodowe Archiwum Narodowe Archiwum 
CyfroweCyfrowe
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4

PRzEBIEg zajęć

1. 
Na początku lekcji powieś na tablicy brystol z napisem „Człowiek przedsiębiorczy” (może 
być z rysunkiem człowieka). Rozdaj uczniom samoprzylepne karteczki i poproś, by zapi-
sali na nich cechy człowieka przedsiębiorczego. Następnie poproś uczniów, żeby przykle-
ili swoje odpowiedzi na brystolu. Potem głośno przeczytaj to, co zapisali uczniowie. 

Czas: 5 min
Metoda: dywanik pomysłów

Fabryka Wedla Fabryka Wedla 
przy ul. Zamoyskiego przy ul. Zamoyskiego 

na warszawskiej Pradze, na warszawskiej Pradze, 
widok od strony Jeziorka widok od strony Jeziorka 
Kamionkowskiego, Kamionkowskiego, 
ok. 1949ok. 1949

Instytut Sztuki Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Polskiej Akademii 

NaukNauk

Fragment okładki Fragment okładki 
wedlowskiego wedlowskiego 

kalendarzyka kalendarzyka 
na rok 1928, na rok 1928, 

ze zbiorów ze zbiorów 
Tadeusza W. ŚwiątkaTadeusza W. Świątka
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2. 
Powiedz uczniom, że ludźmi przedsiębiorczymi często byli Niemcy, którzy przybywali do 
Warszawy w XIX w., aby otwierać zakłady rzemieślnicze i budować fabryki. Warszawa była 
dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy pochodzili z różnych krajów 
– Francji, Czech, Szwajcarii, a przede wszystkim z Niemiec.

Podziel uczniów na cztery grupy. Daj każdej grupie kartę nr 4.1 – Mapę wybranych war-
szawskich fabryk na początku XX w. i opis wybranego przedsiębiorstwa (każda grupa 
dostaje opis innego przedsiębiorstwa) z kart nr 4.2–4.5. Zadaniem każdej grupy jest uzu-
pełnienie legendy do mapy: 
»  odnalezienie i zaznaczenie na mapce orientacyjnego miejsca, w którym znajduje się 

ich gimnazjum,
»  zapoznanie się z opisem przedsiębiorstwa i odnalezienie na mapie prowadzonej przez 

niego fabryki,
»  wymiana informacji między grupami na temat poznanych przedsiębiorstw: nazwa, 

branża, zapamiętane produkty, ciekawostki, lokalizacja fabryk.

Czas: 10 min
Metoda: praca w grupach

3. 
Poproś uczniów o powieszenie mapek na tablicy. Następnie powiedz im, że Warszawa na 
przełomie XIX i XX w. była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Zapytaj 2–3 uczniów, czego 
mogliby się nauczyć od dawnych warszawskich przedsiębiorców. Podkreśl, że przybysze 
z Niemiec potrafili dobrze rozeznać potrzeby rynku gospodarczego. Ważne były też etapy 
rozwoju zawodowego. Syn szefa firmy nie dostawał od razu dobrej posady, jak to się często 
dzieje dzisiaj. Musiał przejść po kolei wszystkie szczeble awansu zawodowego.

Czas: 5 min
Metoda: rozmowa

4. 
Poproś, by uczniowie samodzielnie utworzyli zespoły złożone z 4–6 osób. Powiedz im, że 
za chwilę będą mieli okazję wejść w role przedsiębiorców. Wyjaśnij, że z badań potrzeb 
rynku wynika, iż 57 proc. mieszkańców Warszawy chce prowadzić zdrowy i ekologiczny 
styl życia oraz kupować polskie produkty. Zadaniem każdej grupy jest wymyślenie takiej 
firmy, która odpowie na wskazaną potrzebę warszawskiego rynku. Powiedz, że podczas 
pracy zespołowej jest ważny konsensus jako sposób dochodzenia do zgody. Wyjaśnij ten 
termin. Potem rozdaj kartę pracy nr 4.6.

Czas: 15 min
Metoda: praca w grupach

5. 
Powiedz, żeby uczniowie powiesili swoje projekty. Zaproś uczniów do ich obejrzenia.

Czas: 5 min
Metoda: prezentacja
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4

5
+ MOżESz WIęCEj...

»  Zaproponuj uczniom, żeby metodą SWOT przeanalizowali swój projekt biznesowy 
i opracowali biznesplan swojej firmy. 

+ DzIałanIa Dla uCznIóW
»  Przygotujcie prezentację komputerową o swojej firmie. 
»  Zastanówcie się, jak możecie w swoim gimnazjum wykazać się przedsiębiorczością. 
»  Wejdźcie na stronę polacyzwyboru.pl i prześledźcie trasę zakładów przemysłowych 

w Warszawie; obejrzyjcie wideowywiady dotyczące historii warszawskich 
przedsiębiorców.

+ InSPIRaCjE Dla nauCzyCIEla
»  Przeprowadź lekcję w formie dramy. Na takiej lekcji uczniowie wchodzą w role 

pracowników swoich firm. 

+ POlECaMy
@  strona internetowa poświęcona historii przedwojennych i XIX-wiecznych 

przedsiębiorstw oraz współczesnym zakładom rzemieślniczym  
o wieloletnich tradycjach,  
madein.waw.pl

@  strona Cyfrowego Archiwum Woli, gdzie znajduje się cyfrowe archiwum fotografii 
dawnych wolskich zakładów przemysłowych:  
archiwumwoli.waw.pl
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5

Dlaczego ważna jest harmonia
w przestrzeni miejskiej?

czas 

45
min

OkIEM EkSPERTa
Warszawa bywa nazywana „brzydkim miastem”. Ten nieprzychylny epitet nie wynika 
z braku obiektów architektury wysokiej próby, lecz jest rezultatem braku ładu przestrzen-
nego w mieście. Efekt chaosu architektonicznego pogłębia się, najbardziej odczuwalny 
jest w ścisłym centrum miasta. Architekci, którzy projektują nowoczesne biurowce i apar-
tamentowce, rzadko starają się harmonizować tworzone budynki z otoczeniem. Nawet, 
jeśli mają one powstać w sąsiedztwie zabudowań starych, przedwojennych, czy wręcz za-
bytkowych. Efekt chaosu estetycznego wzmacnia wszechobecność wielkoformatowych 
reklam, które niejednokrotnie zasłaniają naprawdę piękne budynki.

Zupełnie inaczej było w XVIII w., kiedy architekci starali się wkomponowywać swoje 
projekty w otoczenie. Budownictwo warszawskie w tym czasie zdominowali architekci po-
chodzący z Saksonii. Najważniejszym przedsięwzięciem urbanistyczno-architektonicznym 
Warszawy 1. połowy XVIII w. było utworzenie Osi Saskiej. Nad realizacją czuwali wybitni 
architekci drezdeńscy z Matthäusem Danielem Pöppelmannem i Johannem Christophem 
von Naumannem na czele oraz ponad 100 rzemieślników przybyłych z Saksonii. Central-
nym punktem założenia był Pałac Saski, wraz z ogrodem, którym towarzyszyły mniej-
sze i większe obiekty. Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na tere-
nach Ujazdowa powstała wspaniała rezydencja w stylu wczesnego klasycyzmu – Łazienki 
Królewskie. W jej realizację zaangażowanych było trzech twórców saskich: Jan Chrystian  
Kamsetzer, Jan Chrystian Schuch oraz Jan Bogumił Plersch. Wybitne przykłady architektury 
epoki stanisławowskiej zawdzięcza Warszawa pochodzącemu z saskiego Merseburga Szy-
monowi Bogumiłowi Zugowi. Był on autorem m.in.: Zboru i Domu Dysydentów na Lesznie,  
wodozbioru Gruba Kaśka na Tłomackiem oraz wspaniałych założeń parkowo-ogrodowych 
w Mokotowie, na Młocinach, Solcu i na Książęcem. Najważniejszym dziełem tego archi-
tekta był kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy przy pl. Ewangelickim (dziś 
Małachowskiego). Innym niemieckim architektem tamtego okresu, prawdopodobnie rów-
nież o saskich korzeniach, był Efraim Schroeger – autor niezwykłej kamiennej fasady koś-
cioła Karmelitów Bosych przy Krakowskim Przedmieściu. Ponadto Schroeger przebudował 
wiele warszawskich kamienic i pałaców. To temu artyście przypisuje się współautorstwo 
drugiego ważnego założenia urbanistycznego – Osi Stanisławowskiej, która poprzez układ 
placów gwiaździstych połączyła rezydencję króla w Zamku Ujazdowskim z Warszawą.

Jak Warszawa będzie wyglądać za 10–20 lat? Czy nadal będzie się rozbudowywać  
w sposób przypadkowy i chaotyczny, czy wprost przeciwnie – w sposób planowy i przyjazny  
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mieszkańcom? Czy architekci nadal będą projektować budynki bez uwzględniania miej-
sca, w którym mają się znaleźć, czy nauczą się harmonizować projekty z otoczeniem? To 
ważne pytania. Miasto przecież, poprzez swoją zabudowę, oddziałuje na mieszkańców. Ja-
kość przestrzeni odbija się na jakości życia.

! Refleksje pRzed lekcją
Zastanów się, który z historycznych budynków warszawskich najbardziej Ci się podoba i dlaczego. Czy znasz 
jego historię? Co sądzisz o warszawskiej architekturze, co o planowaniu przestrzennym miasta?

¤ CEl głóWny
poznanie wybranych obiektów architektury XVIII w. w Warszawie oraz uświadomienie 
uczniom znaczenia ładu przestrzennego w mieście.

¤ CElE OPERaCyjnE
uczniowie:
»  znają wybrane terminy architektoniczne,
»  mają wiedzę o architektach saskich z XVIII w.,
»  poznają przykłady zabytków z XVIII w. w Warszawie,
»  rozumieją, że w przestrzeni miejskiej powinien panować ład,
»  projektują (rysują) nowoczesny budynek, który pasuje do obiektu historycznego.

± METODy PRaCy
rozmowa, praca w grupach, prezentacja

„ SłOWa kluCzOWE
architektura, architekci sascy, harmonia i chaos w przestrzeni miejskiej

¶ ŚRODkI DyDakTyCznE
»  fragment filmu „Pokochali Warszawę“: polacyzwyboru.pl, 
»  karta pracy nr 5.1 – Słowniczek architektoniczny (wybrane terminy),
»  karta pracy nr 5.2 – zdjęcie harmonii architektonicznej,
»  karta pracy nr 5.3 – zdjęcie, na którym jest chaos przestrzenny,
»  karta pracy nr 5.4 – Pracownia architektoniczna „Plomba”.
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5

PRzEBIEg zajęć

1. 
Na początku lekcji narysuj na podłodze linię (lub połóż sznurek/wstążkę). Na jednym koń-
cu linii połóż napis: Warszawa to brzydkie miasto, zaś na drugim – Warszawa to ładne 
miasto. Poproś uczniów, żeby stanęli przy tej opinii, z którą się zgadzają. Uczniowie, którzy 
mają podzielone zdanie w tej kwestii, niech staną na środku. Następnie poproś 2–3 ucz-
niów, by uzasadnili swój wybór. Powiedz, że negatywna opinia o Warszawie wynika prze-
de wszystkim z chaosu architektonicznego w mieście. Brak ładu przestrzennego potęgują 
także ogromne reklamy, które przykrywają elewacje budynków. 

Czas: 15 min
Metoda: rozmowa

2. 
Powiedz uczniom, że za chwilę obejrzą fi lm o architektach, którzy przyjechali do Polski 
w XVIII w. Przybyli oni lub pochodzili z Saksonii, dlatego są nazywani architektami saski-
mi. Architekci ci starali się tworzyć piękne budynki wkomponowane w otoczenie. Przy-
pomnij uczniom o wyjęciu słowniczka (karta nr 5.1), z którym mieli się zapoznać w domu. 
Poproś, by podczas oglądania notowali nazwy obiektów historycznych i nazwiska archi-
tektów. Zaprezentuj fi lm o architektach saskich (pokaż tylko fragment do 12’32).

Czas: 15 min
Metoda:  rozmowa, fi lm 

Przykład Przykład 
braku zharmoni-braku zharmoni-

zowania współczesnego zowania współczesnego 
gmachu z budynkiem histo-gmachu z budynkiem histo-

rycznym. Masywna kolumnada rycznym. Masywna kolumnada 
i szklana fasada gmachu Sądu i szklana fasada gmachu Sądu 
Najwyższego (pl. Krasińskich Najwyższego (pl. Krasińskich 
2/4/6) nie współgra z barokową 2/4/6) nie współgra z barokową 
fasadą pałacu fasadą pałacu Krasińskich Krasińskich 
(pl. Krasińskich 5), 2014 (pl. Krasińskich 5), 2014 

fot. Krzysztof Wittels fot. Krzysztof Wittels 
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3. 
Następnie zapytaj uczniów, co zanotowali podczas oglądania. Powiedz, że najważniejszym 
przedsięwzięciem urbanistyczno-architektonicznym Warszawy 1. połowy XVIII w. było 
utworzenie Osi Saskiej. Centralnym punktem założenia była nowa rezydencja królewska 
– Pałac Saski. Powiedz, że architekci przywiązywali wagę do ładu przestrzennego. Potem 
podziel uczniów na 4 zespoły i rozdaj im zdjęcia z kart nr 5.2 i 5.3. Każda grupa musi podjąć 
decyzję i uzasadnić, które zdjęcie jest przykładem harmonii architektonicznej, a które jej 
braku. Poproś, żeby podpisali swoje zdjęcia. 

Czas: 10 min
Metoda: praca w grupach

4. 
Poproś o zaprezentowanie wyników pracy zespołowej. Na tablicy napisz wcześniej dwa 
hasła: Harmonia/Brak harmonii. Poproś przedstawicieli zespołów, żeby powiesili zdjęcia 
w odpowiedniej kolumnie i uzasadnili swój wybór. Na koniec powiedz, które grupy miały 
rację i dlaczego. 

Czas: 10 min
Metoda: prezentacja, rozmowa 

Przykład 
dobrego wkompo-dobrego wkompo-

nowania współczesnego nowania współczesnego 
budynku w historyczne oto-budynku w historyczne oto-
czenie. Fasada Nowego Domu czenie. Fasada Nowego Domu 

Jabłkowskich (Chmielna 19) zo-Jabłkowskich (Chmielna 19) zo-
stała pokryta piaskowcem, układ stała pokryta piaskowcem, układ 

okien nawiązuje do elewacji okien nawiązuje do elewacji 
budynku Domu Towarowego budynku Domu Towarowego 

Braci Jabłkowskich z 1914 r. Braci Jabłkowskich z 1914 r. 
(Bracka 25), 2014 (Bracka 25), 2014 

fot. Krzysztof Wittelsfot. Krzysztof Wittels
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5

6
+ MOżESz WIęCEj...

»  Podziel klasę na kilka zespołów. Rozdaj każdej grupie kartę nr 5.4 – Pracownia 
architektoniczna „Plomba”. Zadaniem uczniów jest dorysowanie nowoczesnego 
budynku, który będzie pasował do zabytku. 

»  Następnie poproś przedstawicieli grup o zaprezentowanie swoich prac.  
Zapytaj uczniów, co brali pod uwagę podczas rysowania nowoczesnego budynku.  
Na koniec zapytaj, dlaczego ważna jest harmonia w przestrzeni miejskiej?

+ DzIałanIa Dla uCznIóW
»  Zagrajcie w grę na stronie polacyzwyboru.pl.
»  Poszukajcie informacji o koncepcji odbudowy Pałacu Saskiego do 2018 r.  

w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. 
»  Poszukajcie informacji na temat podobieństw między Warszawą a Berlinem.

+ InSPIRaCjE Dla nauCzyCIEla
»  Przeprowadź lekcję pt.: „Co zrobić, żeby architektura przestrzenna miasta była 

przyjazna dla mieszkańców?“.
»  Porozmawiaj o osiach architektonicznych w Warszawie.

+ POlECaMy
@  strona internetowa poświęcona architekturze przedwojennej Warszawy: 

warszawa1939.pl
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6

Czy folklor  
może być trendy?

czas 

45
min

OkIEM EkSPERTa
Folklor to przede wszystkim twórczość ludowa i tak rozumiano to pojęcie w XIX w., kiedy 
dokumentacją folkloru wsi polskiej zajmował się Oskar Kolberg. W szerszym znaczeniu 
pod tym pojęciem rozumie się także aktywność twórczą różnych grup społecznych: et-
nicznych (np. folklor cygański), regionalnych i miejskich (np. śląski, warszawski), histo-
rycznych (np. szlachecki), zawodowych czy nawet środowiskowych (np. górniczy, prze-
stępczy) etc. Sam Kolberg, choć skoncentrowany na kulturze ludowej, zbierał i zapisywał 
pieśni szlacheckie oraz mieszczańskie. W końcu też mianem folkloru – chociaż należa-
łoby używać tu pojęcia folkloryzmu – bywa nazywana działalność o charakterze rekon-
strukcyjnym, np. zespołów odtwarzających tradycyjne pieśni i tańce, jak np. działalność 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Sięganie do źródeł polskiej kultury ludowej nie jest zjawiskiem nowym – inspirację 
do swojej twórczości znajdowali tu wybitni muzycy, m.in.: Fryderyk Chopin, Karol Szyma-
nowski oraz Henryk Mikołaj Górecki, a także plastycy, m.in.: Stanisław Witkiewicz oraz 
artyści skupieni wokół Warsztatów Krakowskich, a potem w Spółdzielni „Ład”. Od kil-
ku lat obserwujemy nawrót do wykorzystywania motywów ludowych w polskiej muzyce 
popularnej (np. De Press, Kayah, Brathanki, Golec uOrkiestra) oraz w plastyce (rzemiośle 
artystycznym, dekoratorstwie wnętrz oraz biżuterii). Można nawet powiedzieć o modzie, 
która zapanowała na ubrania, biżuterię i meble wykorzystujące motywy ludowych deko-
racji. Jednym z bardziej spektakularnych jej przejawów był polski pawilon z Międzyna-
rodowej Wystawy Expo 2010 w Szanghaju, którego elewacje wykorzystywały motywy pol-
skich wycinanek ludowych. Nowa moda, nazywana etnodizajnem, jest w gruncie rzeczy 
tym samym, co niedawny folkloryzm. To ostatnie pojęcie budzi jednak często konotacje 
negatywne, czasem bowiem folkloryzm jest kojarzony z odtwórczą dekoracyjnością prze-
mysłu pamiątkarskiego lub ze sztampową twórczością niektórych kapel ludowych.

Obecna moda na etnodizajn przywraca zapomniane piękno polskiego folkloru i po-
kazuje bogactwo treści tworzonych przez pokolenia bezimiennych twórców ludowych. 
Pamiętajmy, że jest to możliwe w znacznej mierze dzięki Oskarowi Kolbergowi – Polakowi 
niemieckiego pochodzenia, który poświęcił życie, by udokumentować polską kulturę lu-
dową. Niebawem skończy się wydawanie jego dzieł, które rozrosło się do ponad 80 tomów 
i ponad 30 tys. stron druku! Z jego pracy korzystają nie tylko etnografowie, muzykolodzy, 
historycy, ale również nauczyciele muzyki, kompozytorzy oraz muzycy z zespołów ludo-
wych i folkowych. Rok 2014, w 200. rocznicę urodzin badacza, decyzją Sejmu RP był obcho-
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dzony jako Rok Oskara Kolberga. Z tej okazji organizowano wiele wydarzeń artystycznych 
i naukowych poświęconych życiu i twórczości wybitnego folklorysty.

Folklor odnosi się nie tylko do wsi, ale i miasta, np. do Warszawy. Wśród ważnych 
przykładów warszawskiego folkloryzmu należy wymienić twórczość muzyczną Stani-
sława Grzesiuka oraz Stanisława Wielanka i Kapeli Warszawskiej, a także opowiadania 
Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, piewcy gwary warszawskiej i warszawskiej ulicy. Współ-
cześnie do warszawskiego folkloru sięgają m.in. Szwagier Kolaska, Maciej Maleńczuk oraz 
Grupa Teatralna „Warszawiaki”.

! Refleksje pRzed lekcją
Zastanów się, jak zachęcić młodzież do poznania folkloru narodowego i lokalnego. Przypomnij sobie 
sytuacje, w których mogłeś/aś powiedzieć: to jest folklor warszawski. 

¤ CEl głóWny
poznanie sylwetki Oskara Kolberga – wybitnego folklorysty i etnografa, zainteresowanie 
uczniów folklorem warszawskim.

¤ CElE OPERaCyjnE
uczniowie:
»  wiedzą, co to jest folklor,
»  dowiadują się, co składa się na folklor warszawski,
»  znają podstawowe informacje o Oskarze Kolbergu, 
»  rozumieją pojęcia: folklor, etnograf, folklorysta,
»  poznają słowa z gwary warszawskiej,
»  rozumieją, że znajomość folkloru warszawskiego jest przydatna.

± METODy PRaCy
rozmowa, praca w grupach, mini wykład

„ SłOWa kluCzOWE
folklor, etnograf, folklorysta, folklor warszawski, gwara warszawska

¶ ŚRODkI DyDakTyCznE
»  słownik języka polskiego,
»  film pt. „Warszawiaki”: youtube.com (profil Warszawiaki), 
»  film Teatru Pijana Sypialnia na portalu youtube.com,
»  prezentacja o Oskarze Kolbergu: muzeum-radom.pl/multimedia,
»  karta pracy nr 6.1 – Folklor jest trendy! Butik etnodizajnu,
»  karta pracy nr 6.2 – Słowniczek gwary warszawskiej,
»  karta pracy nr 6.3 – Albert Harris „Nie masz cwaniaka nad warszawiaka”,
»  karta pracy nr 6.4 – Oskar Kolberg,
»  karta pracy nr 6.5 – Myślowe kapelusze,
»  youtube.com (Projekt Warszawiak, Teatr na leżakach, Nauka tańców warszawskich,  

Teatr Pijana Sypialnia).
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6

PRzEBIEg zajęć
Przed lekcją naklej na drzwiach i na tablicy w sali napis: „folklor jest trendy”.
Przygotuj wcześniej stolik z kartą nr 6.1 i produktami ze wzorem ludowym, 

które wcześniej zgromadzisz. Przygotuj kolorowe kapelusze.

1. 
Na początku zapytaj uczniów, co przyszło im na myśl, kiedy przeczytali napis na drzwiach: 
folklor jest trendy. Potem zapytaj ich, czy umieją zdefi niować pojęcie folkloru. Przeczytaj 
uczniom defi nicję ze słownika języka polskiego. 
Folklor:
«ludowa twórczość artystyczna»
«cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca»
Powiedz, że folklor dotyczy zwyczajów, strojów, kuchni, muzyki. 

Czas: 5 min
Metoda: rozmowa 

2. 
Zaproś uczniów do stolika. Powiedz, że w Polsce panuje obecnie moda na powracanie do 
folkloru, często mówi się teraz o etnomuzyce, etnodizajnie, etnokuchni. 
Na międzynarodowej wystawie Expo 2010 w Szanghaju polski pawilon, którego elewacje 
zdobił motyw ludowej wycinanki, cieszył się dużą popularnością. Motywy ludowe często 
są wykorzystywane np.: w projektowaniu odzieży czy w aranżacjach wnętrz. Następnie po-
każ pierwszy slajd z prezentacji o Kolbergu i powiedz uczniom, że widzą zdjęcie człowieka, 
który ocalił od zapomnienia polską kulturę ludową. Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, 

Polski pawilon Polski pawilon 
na Światowej na Światowej 

Wystawie EXPO 2010 Wystawie EXPO 2010 
w Szanghaju. Swoim w Szanghaju. Swoim 
wyglądem nawiązuje wyglądem nawiązuje 
do tradycyjnej ludowej do tradycyjnej ludowej 
wycinankiwycinanki

fot. pracownia WWAAfot. pracownia WWAA
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Polak niemieckiego pochodzenia, miesz-
kał w Warszawie przez wiele lat. Przyjaź-
nił się z Chopinem i tak jak on był kom-
pozytorem. Sławy nie przyniosła mu jed-
nak muzyka, lecz folklor. Rok 2014 został 
ogłoszony przez Sejm Rokiem Kolberga. 
Na koniec upewnij się, czy uczniowie ro-
zumieją pojęcia: etnograf, folklorysta.

Czas: 10 min
Metoda: mini wykład

3. 
Następnie podkreśl, że folklor nie odnosi 
się tylko do wsi. Jest też folklor miejski, war-
szawski. Zapytaj uczniów, czy wiedzą coś 
na temat folkloru warszawskiego. Wspo-
mnij, że coraz więcej warszawiaków chce 
poznawać folklor swojego miasta, np. po to, 
by lepiej rozumieć swoją tożsamość war-
szawską, czerpać inspirację do twórczych 
działań i ciekawie spędzać wolny czas. Powiedz uczniom, że za chwilę obejrzą fragmenty fi l-
mików młodych warszawiaków, którzy zafascynowali się folklorem przedwojennej Warszawy. 
Następnie włącz fragment fi lmu pt. „Warszawiaki” (czas: 2’35), oraz „Pijana sypialnia” (1’25). 
Po obejrzeniu materiałów zapytaj uczniów, czego dowiedzieli się o folklorze warszawskim. 

Czas: 10 min
Metoda: rozmowa, fi lm

4. 
Następnie powiedz, że do folkloru warszawskiego należą piosenki Stanisława Grzesiuka, 
który śpiewał gwarą warszawską. Podziel klasę na cztery grupy i rozdaj tekst piosenki „Nie 
masz cwaniaka”. Powiedz, że ich zadaniem jest podkreślenie w tekście wyrazów z gwary 
warszawskiej, kiedy będą słuchać piosenki. Potem włącz utwór. Po jego wysłuchaniu roz-
daj słowniczki gwary – karta pracy nr 6.2. Powiedz, że zadaniem każdej grupy jest ułożenie 
zdania, w którym będą co najmniej dwa wyrazy z gwary warszawskiej. 

Czas: 10 min
Metoda: praca w grupach

5. 
Następnie poproś uczniów o przeczytanie zdań. Potem zapytaj ich, czy znają współczes-
na aranżacje piosenek Grzesiuka. Pokaż fragment jednej z nich: „Nie masz cwaniaka nad 
warszawiaka” – Projekt Warszawiak (czas: 2’09). Piosenkę tę skomponował Albert Harris.
Na koniec wspomnij, że pewien gimnazjalista biorący udział w międzynarodowym pro-
jekcie powiedział, że to „obciach” nie znać swojego folkloru. 

Czas: 5 min
Metoda: praca w grupie 

Chłopiec z okolic Chłopiec z okolic 
Wilanowa grający Wilanowa grający 

na fujarce, przed 1866na fujarce, przed 1866
fot. Karol Beyer,fot. Karol Beyer,
Biblioteka NarodowaBiblioteka Narodowa
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7
+ MOżESz WIęCEj...

»  Powieś na tablicy brystol z napisem: Oskar Kolberg – etnograf i folklorysta. Powiedz 
uczniom, że będą opracowywać biogram Kolberga za pomocą metody zwanej 
kulą śnieżną. Dodaj, że może być to nietypowy biogram. Na początku uczniowie 
samodzielnie czytają teksty z karty pracy nr 6.5, później w parach omawiają, co 
przeczytali, i podkreślają ważne informacje w przeczytanym tekście. Następnie 
pary łączą się w czwórki i zapisują roboczą wersję biogramu. Potem czwórki łączą 
się w ósemki i ustalają tekst biogramu i jego formę zapisu na brystolu. Na koniec 
przedstawiciele ósemek zapisują tekst na brystolu powieszonym na tablicy.

»  Napisz na tablicy pytanie do dyskusji: Czy w gimnazjum folklor może być trendy? 
Wyjaśnij wszystkim, że będą dyskutować za pomocą metody sześciu myślowych 
kapeluszy. Podziel klasę na 5 grup według kolorów i rozdaj opisy z karty pracy nr 6.6. 
Powiedz, że nauczyciel będzie miał niebieski kolor, który oznacza moderatora. Każda 
grupa ma najpierw przygotować swoje stanowisko. Następnie zaproś wszystkich 
do kręgu dyskusji myślowych kapeluszy. Reprezentanci grup dyskutują, nakładając 
kapelusz. Na koniec dyskusji powiedz, że trzeba poznać swoje miejsce, jego folklor, 
ponieważ wtedy możemy poczuć związek z naszą małą ojczyzną. 

+ DzIałanIa Dla uCznIóW
»  Poszukajcie w internecie informacji na temat folkloru warszawskiego.
»  Dowiedzcie się więcej o grupie Warszawiaki: youtube.com (profil Warszawiaki).
»  Przygotujcie wystawę pt. „Oskar Kolberg inspiruje”. 
»  Poszukujcie ciekawych aranżacji znanych piosenek Grzesiuka

+ InSPIRaCjE Dla nauCzyCIEla
»  Porozmawiaj z uczniami o powodach, dla których warto znać swój folklor.
»  Przeprowadź lekcję pt. „Co zrobić, żeby folklor warszawski był trendy?”.
»  Zorganizuj warsztaty, podczas których uczniowie poznają folklor warszawski.

+ POlECaMy
@  strona poświęcona obchodom Roku Kolberga; są tam informacje o ciekawych 

przedsięwzięciach związanych z tradycją ludową: 
kolberg2014.org.pl

@  strona Instytutu im. Oskara Kolberga, m.in. można włączyć aplikację Śladami  
Oskara Kolberga: 
oskarkolberg.pl

@  strona Muzeum Wsi Radomskiej; jest tam podstrona do Muzeum Oskara Kolberga; 
można m.in. wypożyczyć wystawę planszową o Oskarze Kolbergu lub obejrzeć 
prezentację multimedialną o Kolbergu: 
muzeum-radom.pl

@  strona Stowarzyszenia „Gwara Warszawska”, na której można m.in.: znaleźć słownik 
gwary warszawskiej i dowiedzieć się o warsztatach, które prowadzi stowarzyszenie: 
gwara-warszawska.waw.pl
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Czy jestem  
warszawiakiem z wyboru?

czas 

45
min

OkIEM EkSPERTa
„Volkslista”, ściślej Deutsche Volksliste (w skrócie DVL), czyli niemiecka lista narodowa, to 
lista osób, które zadeklarowały przynależność do narodowości niemieckiej. Została wpro-
wadzona na terenach Polski zajętych przez III Rzeszę. „Podpisanie” volkslisty wiązało się 
z wypełnieniem szczegółowej ankiety, na podstawie której niemiecki urzędnik przydzie-
lał osobę ankietowaną do jednej z czterech kategorii volksdeutschów. Otrzymanie nie-
mieckiego obywatelstwa wiązało się z różnymi przywilejami, ale także m.in. z obowiąz-
kiem służby w formacjach niemieckiego wojska. Odmowa podpisania volkslisty mogła 
być uznana za zdradę i zakończyć się wysłaniem takiej osoby do obozu koncentracyjnego. 
Szczególnym naciskom w zakresie wpisania na DVL poddawani byli mieszkańcy terenów 
wcielonych do III Rzeszy (w szczególności na Górnym Śląsku oraz na Pomorzu). Rząd RP 
na Uchodźstwie sugerował nawet, by osoby przymuszone do podpisania volkslisty nie 
uchylały się od tego, gdyż w ten sposób mogą ocalić życie swoje i swoich bliskich. Nieco 
inaczej kształtowała się sytuacja na terenie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie władze 
okupacyjne nie stosowały tak drastycznych środków przymusu wobec osób mających nie-
mieckie pochodzenie. Chociaż i tu osoby odmawiające podpisania volkslisty spotykały się 
z represjami. Według różnych szacunków, na terenach okupowanej Polski wpisem na DVL 
objęto od 2 do 3 milionów osób.

Zdecydowana większość mieszkańców Warszawy z rodzin o niemieckim pochodze-
niu odmówiła podpisania volkslisty. Jest to fakt mało znany, ale znamienny. Powszech-
nym zjawiskiem w tym środowisku było uczestnictwo w wojnie obronnej 1939 r., udział 
w działaniach konspiracyjnych (w strukturach AK i w Szarych Szeregach), uczestnictwo 
w powstaniu warszawskim oraz w wojskach alianckich. Niemieckie pochodzenie nie było 
przeszkodą w uzyskaniu awansu w polskim wojsku – niemieckie korzenie miał dowódca 
armii „Łódź”, a potem armii „Warszawa”, generał Juliusz Karol Rómmel, oraz legendarny 
dowódca II Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej, generał Władysław Anders. Mimo to 
tuż przed wybuchem II wojny światowej dochodziło, zwłaszcza w miejscowościach pod-
warszawskich, do przypadków nieumotywowanych napaści i szykan wobec osób o nie-
miecko brzmiących nazwiskach, np. grupa kilkunastu ewangelików z podwarszawskich 
Marek została aresztowana i uwięziona w obozie w Berezie Kartuskiej. 

Dlatego dowódca obrony Warszawy, generał Walerian Czuma, 21 września 1939 r. wy-
dał zarządzenie, o następującej treści: „Wobec tego, że posiadamy w Polsce bardzo wielu 
prawdziwych Polaków noszących nazwiska niemieckie, zabraniam stosowania szykan 
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w rodzaju aresztowania czy internowania – nie opartych na żadnych innych podstawach, 
poza faktem cudzoziemskiego brzmienia nazwiska”. Trzeba jednak także podkreślić, że 
wśród Polaków o niemieckich korzeniach, którzy mieszkali w Warszawie i w okolicach 
Warszawy, zdarzały się przypadki podpisywania volkslisty, a także współpracy z okupan-
tem. W gronie warszawskich ewangelików augsburskich doszło nawet do rozłamu, w wy-
niku którego niewielka liczebnie grupa, uznająca się za ewangelików niemieckich, prze-
jęła kościół garnizonowy przy ul. Puławskiej. 

Pięknych świadectw postawy patriotycznej wśród warszawian o niemieckich korze-
niach było wiele. Na przypomnienie zasługują w szczególności dwie wyjątkowe postaci: 
biskup Juliusz Bursche i Aleksander Schiele. Gdy wybuchła II wojna światowa ksiądz 
Juliusz Bursche, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, miał 77 lat. Niemieckim 
władzom okupacyjnym był doskonale znany – w latach 1918–1920 działał na rzecz przyłą-
czenia do Polski Mazur i Śląska, w 1936 r. wydał manifest do ludności ewangelickiej w Pol-
sce, potępiający nazizm i ideologię hitlerowską. Aresztowany na początku października 
1939 r., został przewieziony do Berlina, poddany śledztwu w centrali gestapo i wielokrot-
nie torturowany. Nie wyrzekł się polskości. Zmarł z wycieńczenia około 20 lutego 1942 r. 
w szpitalu więziennym Moabit w Berlinie. Represje dotknęły także jego rodzinę. Rozstrze-
lany został jego syn, inżynier Stefan Bursche. W niemieckich obozach zginęli jego dwaj 
przyrodni bracia.

Aleksander Schiele – architekt, taternik, a przede wszystkim współwłaściciel i dyrek-
tor spółki Zjednoczone Browary Warszawskie „Haberbusch i Schiele” – w okresie okupacji 
często wykorzystywał swoją uprzywilejowaną pozycję, by pomagać innym. Zatrudniał na 
fikcyjnych posadach członków AK, wykorzystywał sąsiadujący z gettem browar do niesie-
nia pomocy ludności żydowskiej, a także do składowania broni i ćwiczeń AK. W jego willi 
przy al. Róż 5 odbywało się tajne nauczanie, organizowano charytatywne koncerty, zebrania 
podchorążówki, znajdował się tam skład broni i amunicji. Mimo silnej presji władz niemiec-
kich nie podpisał volkslisty. Mówił o sobie: „Mogą mi wszystko zabrać, ale Polski z mego  
serca nie wyrwą, nie zmuszą, bym się jej zaparł”. Podczas okupacji pomagał materialnie 
wielu osobom, za pomocą łapówek wyciągał ludzi z rąk gestapo. Nie udało mu się jednak 
ocalić własnego syna, Jerzego, który za działalność na rzecz AK został rozstrzelany. Sam rów-
nież był aresztowany i przesłuchiwany przez gestapo, jednak został wypuszczony.

! Refleksje pRzed lekcją
Zastanów się, kiedy identyfikujesz się ze swoim miejscem zamieszkania? Pomyśl, co sprawia, że cieszysz się, 
że jesteś warszawianinem/warszawianką?

¤ CEl głóWny
kształtowanie poczucia identyfikacji z małą i dużą ojczyzną

¤ CElE OPERaCyjnE
uczniowie:
»  wiedzą, co to jest tożsamość narodowa,
»  poznają biogramy osób, które podczas II wojny światowej opowiedziały się za polską 

identyfikacją narodową, choć miały pochodzenie niemieckie, 
»  rozumieją, dlaczego ważne jest poczucie identyfikacji narodowej.
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± METODy PRaCy
rozmowa, studium przypadku, dyskusja w kręgu

„ SłOWa kluCzOWE
tożsamość, tożsamość narodowa, identyfi kacja narodowa

¶ ŚRODkI DyDakTyCznE
»  karta pracy nr 7.1 – Aleksander Schiele
»  karta pracy nr 7.2 – Otton Krenz
»  karta pracy nr 7.3 – Zofi a Schuch-Nikiel
»  karta pracy nr 7.4 – Pytania świadomości

PRzEBIEg zajęć

1. 
Na początku lekcji napisz na tablicy: Kim jestem, skąd pochodzę, gdzie mieszkam, kim 
się czuję?. Zachęć uczniów, by przez chwilę zastanowili się nad tymi pytaniami. Poproś 
2–3 osoby o udzielenie na nie odpowiedzi. Powiedz, że pytanie „kim jestem?” to pytanie 
o własną tożsamość, świadomość siebie. Ma ona wiele płaszczyzn. Np. jednym z elemen-
tów naszej tożsamości może być poczucie przynależności do narodu polskiego. 

Czas: 5 min
Metoda: rozmowa

Aleksander Aleksander 
Schiele z żoną Zofi ą Schiele z żoną Zofi ą 

z Engemannów i dziećmi: z Engemannów i dziećmi: 
Jerzym i Julittą, oraz boną Jerzym i Julittą, oraz boną 
Irene w salonie willi przy Irene w salonie willi przy 
al. Róż 5, lata 30. XX w.al. Róż 5, lata 30. XX w.

fot. ze zbiorów Julitty fot. ze zbiorów Julitty 
z Schielów Azembskiejz Schielów Azembskiej
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2. 
Następnie napisz na tablicy: „Warszawa, rok 1939”. Powiedz uczniom, że w czasie II wojny 
światowej hitlerowcy wydali zarządzenie, że mieszkający na terenach polskich Niemcy 
oraz Polacy niemieckiego pochodzenia mają zostać wpisani na listę volksdeutschów, czyli 
obywateli niemieckich. Ci, którzy nie wypełnili tego wymogu, musieli się liczyć z repre-
sjami. Większość warszawskich rodzin o niemieckich korzeniach zadeklarowała narodo-
wość polską. Powiedz uczniom, że za chwilę będą pracować metodą studium przypadku, 
żeby poznać przykłady takich osób.

Najpierw będzie etap pierwszy – praca w parach. Poproś uczniów, żeby wylosowali kartę 
pracy (nr 7.1–7.3), przeczytali tekst i odpowiedzieli ustnie na zadania 1–3 z wylosowanej 
karty pracy: 
»  Kto jest autorem, a kto bohaterem wspomnień?
»  Co się zdarzyło?
»  Jakie były przyczyny tego zdarzenia? Jaki problem pojawia się w związku  

z tym zdarzeniem? Dlaczego coś się zdarzyło? Dlaczego ktoś postąpił (czuł się)  
w określony sposób?

Czas: 10 min
Metoda: studium przypadku

3. 
Powiedz, że teraz jest czas na drugi etap – pracę w czteroosobowych grupkach.
Celem jest udzielenie odpowiedzi na zadanie 4 z tej samej karty:
» Pomyślmy, co by było, gdyby nasz bohater scenariusza nie czuł się Polakiem i nie działał  
 na rzecz Polski w czasie okupacji? Jakie skutki miałoby to dla Warszawy i dla Polski?

Czas: 10 min
Metoda: studium przypadku

4. 
Następnie powiedz, że za chwilę będzie trzeci etap. Zaproś wszystkich uczniów do kręgu. 
Zapisz wcześniej na tablicy pytania do dyskusji: „Co zyskujemy jako społeczeństwo dzięki 
temu, że wielu ludzi czuje związek ze swoją ojczyzną (Polską) i z małą ojczyzną (Warsza-
wą). Czym charakteryzują się ich postawy? – w zakresie działania obywatelskiego, spo-
łecznego. Co byśmy stracili, jeśli większość z warszawiaków nie czułaby związku z naszym 
miastem? (I gdyby większość Polaków nie czuła związku z ojczyzną?)”.

Powiedz, że jesteś moderatorem dyskusji. Na koniec zwróć uwagę, że w normalnych 
warunkach bohaterowie lekcji czuliby się Polakami i nie musieliby udowadniać swojej 
polskości mimo związków z kulturą niemiecką. Czas wojny zmusza do opowiedzenia się 
po jednej ze stron. Spolonizowani Niemcy w okresie II wojny światowej musieli wybrać 
– bycie Polakami albo Niemcami. W życiu podejmujemy wiele decyzji, ważnych i bła-
hych. Wybory, których dokonujemy w zgodzie z samym sobą, okazują się właściwe. 

Czas: 15 min
Metoda: dyskusja w kręgu
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7

+ MOżESz WIęCEj...
»  Podziel klasę na trzy- lub czteroosobowe grupy. Poproś, by każda z nich wylosowała 

kartę pracy (z kart nr 7.1–7.3). Powiedz, że zadaniem każdego zespołu jest zapoznanie 
się z tekstem, wejście w rolę przedstawionej postaci i zapisanie odpowiedzi na każde 
z pięciu pytań świadomości z karty pracy nr 7.4. Prezentacja polega na udzieleniu 
ustnej i spójnej wypowiedzi na kolejne pytania.

»  Po każdej prezentacji zapytaj uczniów, jak się czuli, będąc w roli, co było trudne. 
Na koniec powiedz, że w życiu podejmujemy czasem wiele trudnych decyzji. 
Warszawianie o niemieckich korzeniach w godzinie próby w większości wybrali 
Polskę, choć mogli opowiedzieć się za łatwiejszą drogą – podpisać volkslistę i mieć 
z tego tytułu korzyści.

»  Podkreśl, że we współczesnym świecie ludzie rzadko zadają sobie pytania dotyczące 
identyfi kacji narodowej. Wielu Polaków w pogoni za lepszym bytem opuściło nasz 
kraj. Do Warszawy przyjeżdżają cudzoziemcy, którzy z wyboru stają się warszawiakami. 
Tu znajdują pracę albo zakładają rodziny. Napisz na tablicy hasło: „Wybieram 
Warszawę”. Zapytaj uczniów, jak dokończyliby to zdanie. Poproś ich, by zapisali swoje 
odpowiedzi na samoprzylepnych karteczkach.

+ DzIałanIa Dla uCznIóW
»  Przeprowadźcie sondę wśród kolegów na temat tożsamości warszawskiej, 

np.: „Co sprawia, że czujesz się warszawiakiem?”.
»  Poszukajcie informacji o Polakach, którzy nie zawsze identyfi kują się ze swoim narodem. 

+ InSPIRaCjE Dla nauCzyCIEla
»  Zapytaj uczniów, w jakich sytuacjach identyfi kują się ze swoją małą i dużą ojczyzną.
»   Przeprowadź dyskusję: „Co zrobić, żeby młodzi warszawiacy nie wyjechali z miasta, kraju?”.

Rodzina Szlenkierów Rodzina Szlenkierów 
przed dworem przed dworem 
w Radachówcew Radachówce
fot. ze zbiorów rodziny fot. ze zbiorów rodziny 

SzlenkierówSzlenkierów
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krzysztof Wittels

Polacy z wyboru.
Osiedlanie się w Warszawie 

i stopniowa polonizacja 
przybyszów z krajów  

niemieckich

W STaREj WaRSzaWIE (OD XIV DO XVII W.)
Warszawę założył ok. 1300 r. książę mazowiecki Bolesław II, opierając jej lokację na pra-
wie niemieckim. Wśród pierwszych mieszkańców przyszłej polskiej stolicy – obok kmieci 
i rycerzy mazowieckich – znaleźli się kupcy i rzemieślnicy niemieccy, przybyli głównie 
z Torunia.

Korzystne położenie miasta – Wisła odgrywała rolę ważnego szlaku handlowego, 
m.in. w handlu zbożem – przyczyniło się do szybkiego wzrostu znaczenia gospodarczego, 
a także politycznego Warszawy: w początkach XV w. została ona stolicą księstwa mazo-
wieckiego; od 1569 r. – stałą siedzibą sejmów walnych; od 1572 (śmierć króla Zygmunta II 
Augusta) – miejscem wolnych elekcji; od 1596 r. – faktyczną stolicą Rzeczypospolitej. Zamek 
królewski, magnackie pałace i rosnąca zamożność mieszkańców były magnesem, który 
przyciągał kupców, rzemieślników i specjalistów różnych zawodów. 

Często byli to przybysze pochodzenia cudzoziemskiego. Warszawa – tak jak inne 
ośrodki miejskie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – była miastem wielonarodowym 
i wielokulturowym. Na jej ulicach nie brakowało Rusinów, Żydów, Niemców, Ormian, 
Włochów, Holendrów i Francuzów. Wśród kupców najliczniejszą grupę stanowili Żydzi, 
nie brakło w Warszawie jednak kupców niemieckich. Do dziś w Warszawie żyją potomko-
wie przybyłego w 1515 r. z Augsburga Jerzego Fuggera (Fukiera) – bogatego kupca pocho-
dzącego ze sławnego rodu bankierskiego, właściciela dwóch kamienic, folwarku i kilku 
placów, pełniącego też funkcje ławnika i rajcy Starej Warszawy. W Warszawie osiedlali się 
również specjaliści niemieccy, związani z garbarstwem i rzemiosłem metalowym.

Pomyślnym okresem w dziejach Warszawy było panowanie króla Jana III Sobie-
skiego (w latach 1674–1696), mecenasa i protektora sztuki. Do Warszawy zjechało wówczas 
kilku znamienitych artystów, na czele z holenderskim architektem Tylmanem z Game-
ren i niemieckim rzeźbiarzem Andreasem Schlüterem, który był m.in. autorem dekoracji 
rzeźbiarskiej tympanonu pałacu Krasińskich. Na zalewowych terenach wzdłuż obu brze-
gów Wisły, począwszy od XVII w., powstawały tzw. osady olęderskie, których mieszkańca-
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mi byli przybysze z Niderlandów, Niemiec i Pomorza, uciekający przed prześladowaniami 
religijnymi i wojnami. Olędrzy byli mistrzami w zagospodarowywaniu nadwiślańskich 
nieużytków, melioracji i osuszaniu podmokłych terenów, budowaniu grobli i kanałów. 

W WaRSzaWIE CzaSóW SaSkICh I STanISłaWOWSkICh (XVIII W.)
W okresie panowania na polskim tronie Augusta II (1697–1706 i 1709–1733) i Augusta III 
(1733–1763) z saskiej dynastii Wettynów do Warszawy przybyła znaczna liczba niemieckich 
architektów, budowniczych i artystów, którzy wznieśli pałace i kościoły utrzymane w stylu 
późnego baroku i rokoko. Powstało wówczas również założenie architektoniczno-urbani-
styczne Osi Saskiej. Znacząco wpłynęło ono na układ urbanistyczny Warszawy, determi-
nując rozwój miasta w kierunku zachodnim. Nad realizacją przedsięwzięcia czuwał Saski 
Urząd Budowlany w Warszawie1, który sprowadził wybitnych architektów drezdeńskich: 
Johanna Christopha von Naumanna, Matthäusa Daniela i Carla Friedricha Pöppelman-
nów, Johanna Sigmunda Deybla, Johanna Friedricha Knöbla i Joachima Daniela Jaucha. 
Centralnym punktem osi była nowa rezydencja królewska – Pałac Saski, której towarzy-
szył ogród i zespół obiektów: stajnie, kuźnie, oficyny, Koszary Mirowskie oraz Opernhaus. 
W celu realizacji ambitnego zamierzenia sprowadzono wówczas ponad 100 rzemieślni-
ków z Saksonii: rzeźbiarzy, sztukatorów, stolarzy, murarzy, ogrodników.

Władysław Smoleński, wybitny historyk XIX–XX w., napisał, że za panowania Wetty-
nów „przywędrowało do Warszawy mnóstwo artystów, fabrykantów i rzemieślników nie-
mieckich, których ciągnęły nad Wisłę widoki łatwego dorobku. Przybywali z rodzinami 
i czeladzią; zagnieżdżali się w stolicy Rzeczypospolitej, zachowując wyznanie ewangelic-
kie, język i obyczaj niemiecki”2. Co interesujące, do dziś mieszkają tu potomkowie Niem-
ców przybyłych za panowania króla Augusta III: hafciarza Johanna Gottfrieda Straussa, 
który przyjechał z Pegau pod Lipskiem; królewskiego aptekarza Carla Friedricha Rhode 
– przybysza z Pattingen (ob. Pattensen) w Księstwie Hanowerskim; oraz garbarza Walte-
ra Pfeiffra z Balingen w Wirtembergii. Wszystkie te trzy rodziny stosunkowo szybko się 
spolonizowały.

Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795) Warszawa stała 
się ważnym ośrodkiem kultury oświeceniowej w Europie. Na terenach Ujazdowa powstała 
wówczas wspaniała rezydencja królewska w stylu wczesnego klasycyzmu – Łazienki Kró-
lewskie. W jej realizację zaangażowanych było trzech drezdeńczyków: Jan Chrystian Kam-
setzer, Jan Chrystian Schuch oraz Jan Bogumił Plersch. Pierwszy z nich współuczestniczył 
w przebudowie pałacu Na Wyspie, przypisuje się mu ponadto projekty: Amfiteatru, Starej 
Kordegardy i Trebhauzu. Plersch wykonał dekoracje m.in. pałacu Na Wyspie, a Schuch 
ukształtował ogród Łazienek w stylu angielskim (do dziś można tam podziwiać drzewa 
sadzone według jego wskazań). Do tej swoistej „drugiej kolonii saskiej”, której przedstawi-
ciele realizowali wiele przedsięwzięć na terenie Warszawy, należy zaliczyć także Efraima 
Schroegera3 – autora m.in. wspaniałej, kamiennej fasady kościoła Karmelitów Bosych przy 
Krakowskim Przedmieściu. Do tej grupy należał również Szymon Bogumił Zug – autor 
m.in. Zboru i Domu Dysydentów na Lesznie, wodozbioru Gruba Kaśka na Tłomackiem, 
wspaniałych założeń parkowo-ogrodowych w Mokotowie, na Młocinach, Solcu i na Ksią-
żęcem. Najważniejszym dziełem tego architekta jest kościół ewangelicko-augsburski pw. 
Świętej Trójcy przy pl. Ewangelickim (dziś Małachowskiego). Zgoda Stanisława Augusta 
na budowę tej świątyni (król także osobiście dokonał wyboru konkursowego projektu) 
świadczyła o wzroście pozycji społecznej warszawskich luteran, mających najczęściej po-
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chodzenie niemieckie. Były to też czasy głębokich reform Rzeczypospolitej wprowadza-
nych przez Sejm Czteroletni (1788–1792) i starań mieszczaństwa o równouprawnienie ze 
stanem szlacheckim – jednym z liderów tego ruchu był Jan Dekert, prezydent Starej War-
szawy, pochodzący z wielkopolskiej rodziny o niemieckich korzeniach.

Rozkwit Warszawy przerwała wojna polsko-rosyjska, drugi rozbiór Rzeczypospo-
litej, insurekcja kościuszkowska i w końcu utrata przez Polskę niepodległości w 1795 r. 
W Warszawie nastał czas rządów pruskich. Warto wspomnieć, że nim to nastąpiło, w in-
surekcji kościuszkowskiej i obronie reform Konstytucji 3 maja wzięła udział spora grupa 
warszawskich mieszczan niemieckiego pochodzenia, m.in.: Chrystian Godfryd Deybel de 
Hammerau (dowódca korpusu artylerii koronnej w powstaniu), Jakub Traugutt (dziadek 
Romualda Traugutta), Michał i Ludwik Platerowie (z inflanckiej rodziny hrabiowskiej), 
Franciszek Gugenmus (znany zegarmistrz), Samuel Werner oraz Karol Chrystian Scholtze 
(fabrykanci mydła, którzy finansowali powstanie), Jakub Otto (ojciec słynnego pastora lu-
terańskiego, kapitan kawalerii), Tomasz Dangel (fabrykant powozów, który dbał o zaopa-
trzenie polskiej armii w konie i zaprzęgi) oraz Michał Gröll (zasłużony drukarz i księgarz, 
wydawca pierwszej polskiej gazety ogłoszeniowej i politycznych druków reformatorów).

POD RząDaMI PRuSkIMI
Wyludniona po okresie wojny polsko-rosyjskiej i insurekcji kościuszkowskiej Warszawa 
(liczba jej mieszkańców spadła niemal o połowę – z 115 tysięcy do 60 tysięcy) przestała być 
stolicą rozległego państwa i weszła w skład zaboru pruskiego, stając się siedzibą władz 
departamentu warszawskiego prowincji Prusy Południowe. Język niemiecki stał się ję-
zykiem urzędowym, a na ulicach i w urzędach pojawili się Prusacy. Jednak władztwo 
pruskie w tym okresie było postrzegane przez społeczeństwo polskie jako łagodniejsze, 
niż bezwzględne rządy austriackie czy rosyjskie. Przejawem pewnych swobód obywatel-
skich i braku cenzury była działalność założonego w 1800 r. Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
– jedynej polskiej instytucji, która po upadku niepodległości objęła pieczę nad kultu-
rą i tradycją polskiego narodu, oraz powstanie słynnego Liceum Warszawskiego, które 
wychowało wybitnych absolwentów. Ciekawostką jest, że w Towarzystwie działali także 
znakomici uczeni i artyści wywodzący się z kręgów kultury niemieckiej, m.in.: historyk 
prawa Jan Wincenty Bandtkie, muzyk i nauczyciel Fryderyka Chopina Józef Elsner, cenio-
ny lekarz Jan Fryderyk Wilhelm Malcz, ogrodnik planista Jan Chrystian Schuch, działacz 
polityczny i gospodarczy Ludwik August Broel-Plater oraz kartograf i geodeta Krzysztof 
Juliusz Henryk Kolberg.

Na uwagę zasługuje przypadek Kolberga – ojca folklorysty i etnografa Oskara Kol-
berga – który trafił do Warszawy jako pruski urzędnik, następnie przeszedł na służbę 
Księstwa Warszawskiego, w końcu zaś został członkiem wąskiej elity intelektualnej War-
szawy – profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i kartografem (zajmował się także m.in. 
wynalazkami, poezją i komponowaniem). W życiu kulturalnym Warszawy zaznaczył się 
też inny pruski urzędnik – Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Wprawdzie nad Wisłą 
przebywał krótko, zaledwie 3 lata, jednak to tu zadebiutował jako dyrygent, kompozytor 
i pisarz. Przyczynił się też do założenia w 1805 r. polsko-niemieckiego Towarzystwa Mu-
zycznego „Harmonia”. 

Władze zaborcze wspierały osadnictwo ludności niemieckiej na włączonych do 
Prus terenach. Pod Warszawą – na polach dzisiejszego Mokotowa (rejon ulic: Domaniew-
skiej i Wielickiej) – powstała wieś Szopy Niemieckie, gdzie w latach 1805–1806 władze 
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pruskie osiedliły 18 rodzin niemieckich z Wirtembergii, Bawarii i Nadrenii-Palatynatu. 
Byli oni głównie rolnikami, ale zdarzali się wśród nich także rzemieślnicy. Otoczeni 
Polakami, dość szybko ulegali asymilacji. W okolicach dzisiejszej ul. Młynarskiej osied-
liło się kilka rodzin niemieckich młynarzy, a na podwarszawskich Powązkach kilka 
wiatraków postawili pochodzący z pogranicza Alzacji i Lotaryngii Liebeltowie. Na drugą 
połowę XVIII i początek XIX w. przypada także apogeum kolonizacji olęderskiej w oko-
licach Warszawy. Od Saskiej Kępy aż za Górę Kalwarię ciągnął się wówczas specyficzny 
mikroregion etnograficzny, zwany Urzeczem lub Łużyczami, o charakterystycznej, od-
miennej od otoczenia kulturze, którego mieszkańcy często wywodzili się z Niderlandów, 
Niemiec i Pomorza.

W STOlICy kRólESTWa kOngRESOWEgO
Utworzenie w 1807 r. Księstwa Warszawskiego, a następnie w 1815 r. Królestwa Polskiego 
nie zatrzymało procesu osiedlania się Niemców w Warszawie oraz na Mazowszu. Ak-
cję osiedleńczą wspierał król saski i władca Księstwa Warszawskiego, Fryderyk August 
III. Władze Królestwa Polskiego przyjęły w 1816 r. ustawę „o osiedlaniu się w kraju uży-
tecznych cudzoziemców”, a dla imigrantów przewidziano liczne przywileje. W krajach 
niemieckich uruchomiono wówczas specjalną akcję werbunkową za pośrednictwem ro-
syjskich przedstawicielstw konsularnych. W rezultacie w województwach kaliskim i ma-
zowieckim osiedliło się 150–250 tysięcy imigrantów z Niemiec. Przyczyną tak masowej 
emigracji z Prus była zła sytuacja gospodarcza w tym państwie, wywołana wojną celną 
z Rosją i utratą przez liczne pruskie przedsiębiorstwa wschodnich rynków zbytu. Osied-
lenie się w Królestwie Polskim – słabo wówczas uprzemysłowionym i połączonym unią 
celną z Rosją – otwierało przed przedsiębiorcami perspektywę sukcesu ekonomicznego. 
W 1822 r. do Warszawy z Berlina przybył litograf Karol Minter, który początkowo zarządzał 
zakładem litograficznym Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wkrótce 
założył własny zakład litograficzny, a także fabrykę odlewów metalowych, w której wyra-
biał posążki oraz medaliony przedstawiające znanych Polaków. W 1830 r. przyjechał Jan 
Aleksander Kerntopf, założyciel jednej z najsłynniejszych wytwórni fortepianów i pianin. 
Jan Gottlieb Langner przeprowadził się do Warszawy z pogranicza Śląska i Wielkopolski 
w 1832 r. i początkowo pracował jako kamerdyner w restauracji Hotelu Drezdeńskiego 
(dawny pałac Teppera, znany jako pałac Pod Czterema Wiatrami), a odłożywszy pewną 
sumę, założył przedsiębiorstwo dorożkarskie, które przewoziło pasażerów: do Poznania, 
Kijowa, Petersburga, Wiednia, a nawet do Włoch. 

Imigranci z Niemiec (a częściej ich dzieci oraz wnuki) zaznaczyli swoją obecność 
w stolicy Królestwa Polskiego również na niwie nauki, kultury i sztuki. Interesujący jest tu 
przypadek trzech synów wspomnianego Juliusza Kolberga – pruskiego urzędnika, a póź-
niej profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Najstarszy Wilhelm został inżynierem dróg 
i mostów, uczestniczył m.in. w budowie Kanału Augustowskiego oraz Kolei Warszawsko- 
-Wiedeńskiej. Oskar – początkowo pianista i kompozytor – pozostawił po sobie monumen-
talne dzieło Lud: jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzyka i tańce, będące zapisem polskiej kultury ludowej jego czasów, a dziś 
skarbnicą wiedzy o przeszłości Polski. Najmłodszy z braci, Antoni, był malarzem – two-
rzył portrety, obrazy religijne i dekoracje ścienne, które można do dziś obejrzeć w kościele  
św. Anny w Wilanowie. Z Öhringen w Wirtembergii pochodził utalentowany grafik, Fry-
deryk Krzysztof Dietrich. Był wziętym ilustratorem (wykonał m.in. 24 ryciny do wydawnic- 
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twa „Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia”), udokumentował także krwawe wyda-
rzenia na ulicach Warszawy, inicjujące wybuch powstania listopadowego. Pionierem war-
szawskiej fotografii był Karol Beyer – autor m.in. portretów wielu znanych warszawian 
XIX w., pierwszej fotograficznej panoramy stolicy, pierwszych warszawskich fotoreportaży, 
a także zdjęć studyjnych i eksperymentalnych. Wojciech Gerson (mający pochodzenie 
niemieckie po kądzieli) był malarzem historycznym i pejzażowym, popularnym w War-
szawie nauczycielem rysunków, a także jednym z założycieli warszawskiego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych. Wspaniałym malarzem historycznym był Józef Brandt, syn le-
karza Jana Alfonsa i Anny Krystyny z Lesslów, córki warszawskiego architekta Fryderyka 
Alberta, który przebudował m.in. pałac Błękitny oraz pałac Jabłonowskich na warszaw-
ski ratusz. Profesję architekta przejął syn Fryderyka – Józef Grzegorz Karol Lessel, autor 
projektów m.in. praskiej synagogi oraz pałacyku i fabryki metalurgicznej Mintera. Warto 
wspomnieć także innych architektów o korzeniach niemieckich. Piotr Aigner zaprojek-
tował m.in. kościół św. Aleksandra przy placu Świętego Aleksandra (dziś: Trzech Krzyży) 
oraz kolumnadę arkadową klasztoru Bernardynów przy Krakowskim Przedmieściu (dziś: 
gmach Centralnej Biblioteki Rolniczej). Adolf Grzegorz Franciszek Schuch, syn przybyłe-
go z Drezna ogrodnika królewskiego Jana Chrystiana Schucha, zaprojektował m.in. młyn 
parowy na Solcu, przebudowę pałacu Mniszchów na Resursę Kupiecką oraz prawdopo-
dobnie piękną kaplicę Halpertów na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Niemieckie 
korzenie miał Stefan Szyller, autor m.in.: gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 
bramy i biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gmachu Politechniki Warszawskiej, 
pawilonów mostu Poniatowskiego oraz wielu warszawskich kamienic. Interesował się 
on polską architekturą i często wykorzystywał polskie motywy w swoich projektach. Je-
śli chodzi o przedstawicieli innych profesji – w połowie XIX w. primabalerinami Teatru 
Wielkiego były siostry Strausówny, Anna i Karolina, sukcesy odnosił też śpiewak operowy 
Wilhelm Karol Troschel (Troszel), który po zakończeniu kariery wokalnej poświęcił się 
kompozycji (utwory fortepianowe oraz pieśni, m.in. do słów Adama Mickiewicza i Teofila 
Lenartowicza) oraz pracy pedagogicznej.

Przybysze z Niemiec szybko się polonizowali, wielu z nich wzięło udział w powsta-
niu listopadowym. Adolf Grzegorz Schuch był porucznikiem Gwardii Narodowej oraz 
wiceprezydentem powstańczej stolicy. Ludwik August Broel-Plater pełnił funkcję zastęp-
cy ministra skarbu, a potem sekretarza stanu rządu powstańczego. Jan Paweł Lelewel 
(brat historyka Joachima) był odpowiedzialny za fortyfikację Pragi. Jan Fryderyk Wil-
helm Malcz (ceniony lekarz) sprawował funkcję naczelnego lekarza wojsk powstańczych. 
W powstaniu wzięli też czynny udział: Jan Alfons Brandt (lekarz), Wilhelm Fryderyk Ge-
bethner (przedsiębiorca), Jan Aleksander Kerntopf (twórca fabryki fortepianów), Wilhelm 
Kolberg (inżynier), Józef Grzegorz Karol Lessel (architekt), Wilhelm Troschel (fabrykant 
fortepianów), Jan Franciszek Oppman (nauczyciel i dyrektor szkoły ewangelickiej), Fran-
ciszek Ferdynand Werner (znany farmaceuta), Bernard Daniel Rode (majster młynarski) 
i wielu innych. Wywodzący się z Bawarii Karol Beniamin Lauber – pastor warszawskiej 
parafii ewangelicko-augsburskiej, podczas powstania listopadowego odprawiał modły za 
pomyślność polskiego wojska.

Przed powstaniem styczniowym inny pastor tego samego kościoła, pochodzący z ro-
dziny o korzeniach saskich Leopold Marcin von Otto ps. „dr Marcin Mazur”, wsławił się 
organizowaniem w warszawskim zborze nabożeństw patriotycznych. Swoją działalność 
przypłacił aresztowaniem i osadzeniem w cytadeli. Karol Beyer (fotograf), którego rodzina  
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pochodziła z Prus, za działalność patriotyczną został aresztowany i zesłany do guberni 
woroneskiej. Mniej szczęścia miał Edward Jürgens, syn majstra ciesielskiego z Holsztynu, 
działacz polityczny i przywódca liberalnej burżuazji warszawskiej (tzw. millenerów), któ-
ry podczas powstania styczniowego współpracował z podziemnym Rządem Narodowym 
– aresztowany przez Rosjan, zmarł w sierpniu 1863 r. w warszawskiej cytadeli. Rok później, 
w sierpniu 1864 r., na stokach cytadeli został stracony Romuald Traugutt, ostatni dykta-
tor powstania styczniowego, którego przodek przybył do Polski z Saksonii za panowania  
Augusta II Mocnego.

Antoni Zalewski – XIX-wieczny pisarz i publicysta – tak scharakteryzował warszaw-
skich ewangelików (większość miała pochodzenie niemieckie) tego okresu: „Są między 
nimi najlepsi, najzacniejsi, wykształceni obywatele kraju, są też powszechnie szanowa-
ni. Tacy Szlenkierowie, Temlery, Szwedowie, Pfeifferowie, Spiessowie, Brunowie, Wernery, 
Herbsty, Simlery, Lilpopi, Sztrasburgery to już kość z naszej kości i krew z naszej krwi 
z dodatkiem refleksji pracy, oszczędności i wytrwałości niemieckiej”4. Jakie było źródło tak 
szybkiej asymilacji przybyszy z krajów niemieckich z polską społecznością w Warszawie? 
Wielu wywodziło się z niższych warstw społecznych, a dopiero nad Wisłą dorabiało się 
majątków. Awansując w hierarchii społecznej, pragnęli „zbliżyć się” do kultury klas posia-
dających i środowisk opiniotwórczych – wzorcem była polska kultura szlachecka, a póź-
niej inteligencka. Mieszkali w różnych dzielnicach miasta, co także ułatwiało asymilację 
z ludnością polską. Przejawem polonizacji były – obok wspierania polskich dążeń niepod-
ległościowych i udziału w powstaniach narodowych – mieszane małżeństwa, nadawanie 
dzieciom polskich imion oraz spolszczanie nazwisk.

W CEnTRuM PRzEMySłOWyM
W 1851 r. zniesiono granicę celną między Królestwem Polskim a Rosją, a w latach 60. XIX w.  
Warszawa stała się ważnym węzłem kolejowym – oba te czynniki otworzyły przed mia-
stem ogromny rosyjski rynek zbytu. Po upadku powstania styczniowego, 2 marca 1864 r., 
doszło do uwłaszczania chłopów; wielu z nich migrowało teraz do miast i podejmowało 
pracę w przemyśle. Warszawa stała się atrakcyjnym miejscem do zakładania przedsię-
biorstw i w niedługim czasie zmieniła się w potężne centrum przemysłowe. Na początku 
XX w. działało ponad 450 zakładów przemysłowych, które zatrudniały ponad 30 tysięcy 
pracowników. Dominował przemysł metalowy, silnie obecne były również branże: skó-
rzana, spożywcza i chemiczna. Największe zakłady powstały w tzw. Dzielnicy Zachodniej 
oraz w przylegających do Warszawy wsiach: Wielka Wola i Czyste (dziś tereny te należą do 
dzielnicy Wola). Sporo fabryk znajdowało się także na Powiślu i na Pradze, i – co może dzi-
wić – w Śródmieściu. Wśród przedsiębiorców warszawskich 2. połowy XIX w. kluczową rolę 
odegrali cudzoziemcy. „Tygodnik Ilustrowany” z 1891 r. w artykule Warszawa w świetle pie-
niędzy. Milionerzy warszawscy podaje 66 nazwisk najzamożniejszych wówczas przedsię-
biorców, z których największa grupa – ponad 1/3 – miała pochodzenie niemieckie. Dzisiej-
szym warszawiakom takie nazwiska, jak: Henneberg, Klawe, Pfeiffer, Schiele, Schlenkier, 
Spiess, Temler, Werner mówią niewiele. Jednak jeszcze długo po zakończeniu II wojny 
światowej ich rozpoznawalność była powszechna – od nazwisk tych pochodziły bowiem 
nazwy największych warszawskich fabryk.

Konstanty Schiele, Henryk Klawe i Błażej Haberbusch (wszyscy trzej mieli niemiec-
kie korzenie) w 1846 r. założyli u zbiegu ulic Krochmalnej i Ciepłej browar pod firmą „Ha-
berbusch, Schiele i Klawe”, który w ciągu kilkudziesięciu lat stał się potentatem w branży 
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piwowarskiej, a po I wojnie światowej – jako Spółka Akcyjna Zjednoczonych Browarów 
„Haberbusch i Schiele” – jednym z największych producentów piwa w Polsce. 

W 1851 r. Karol Wedel, cukiernik z Berlina, uruchomił wytwórnię słodyczy i czeko-
lady, którą jego syn Emil, a potem wnuk Jan rozwinęli w największe przedsiębiorstwo 
branży cukierniczej w Polsce. Mimo iż obecnie firma jest własnością koncernu japońskie-
go, powstające w zakładach na Pradze wyroby cukiernicze nadal są znakowane dawnym 
znakiem towarowym „E. Wedel”. 

W 1857 r. bracia Juliusz i Wilhelm Hennebergowie, wnukowie pochodzącego z Berli-
na Jana Fryderyka, założyli (wraz z Michałem Czajkowskim) wytwórnię platerów. Spółka 
„Bracia Henneberg” była trzecią co do wielkości firmą branży platerniczej w Warszawie. 
Największym producentem platerów w końcu XIX w. była fabryka spółki „Norblin, B-cia 
Buch i T. Werner”, powstała w 1893 r. z połączenia dwóch przedsiębiorstw: platerniczego 
rodziny Norblinów (którzy już wcześniej wykupili zakład Buchów, produkujący wyroby  
z tzw. nowego srebra) oraz złotniczego Augusta Teodora Wernera (wcześniej zakład  
Karola Filipa Malcza). Werner, Malcz i Buchowie mieli korzenie niemieckie. Po I wojnie 
światowej spółka należała do czołówki polskich firm branży metalowej. Fabryka, odbu-
dowana po zniszczeniach II wojny światowej, została znacjonalizowana i przekształcona 
w nieistniejącą dziś Walcownię Metali „Warszawa”. 

Do dziś funkcjonuje natomiast Polfa Warszawa SA, duża firma branży farmaceutycz-
nej, powstała na bazie znacjonalizowanego majątku spółki chemiczno-farmaceutycznej  
„d. Magister Klawe S.A.”. Początki firmy sięgają warszawskiej apteki założonej w 1862 r. 
przez Henryka Klawego, którego przodkowie wywodzili się z Alzacji. Jego syn, Stanisław 
Adolf rozpoczął masową produkcję m.in. surowic, materiałów opatrunkowych i szcze-
pionek przeciw cholerze, tyfusowi i ospie, a wzbogaciwszy się, wybudował nowoczesne 
zakłady farmaceutyczne przy ul. Karolkowej, czynne do dziś. Zakłady farmaceutyczne 
Polfa Tarchomin SA to firma działająca na bazie znacjonalizowanego majątku zakładów 
chemicznych „Ludwik Spiess i Syn” SA. Początki firmy sięgają roku 1803, kiedy to aptekarz 
Henryk Bogumir Spiess (jego ojciec przybył ze Szczecina jako pruski urzędnik) założył 
w Warszawie skład apteczny, a 20 lat później we wsi Tarchomin rozpoczął wytwarzanie  
pierwszych farmaceutyków. Z czasem firma rozszerzyła asortyment o produkcję farb,  
lakierów, artykułów farmaceutycznych, kosmetycznych oraz nawozów sztucznych, stając 
się w okresie dwudziestolecia międzywojennego największym przedsiębiorstwem branży 
chemicznej w Polsce. 

Nie działa dziś już żadna z warszawskich garbarni. 100 lat temu najważniejsze gar-
barnie w Warszawie należały do rodzin pochodzenia niemieckiego – Pfeiffrów, Schlen-
kierów, Temlerów oraz Weiglów. Niszczeją jedyne przetrwałe do naszych czasów zabudo-
wania garbarni przy ul. Okopowej 78, należącej niegdyś do spółki braci Karola Ludwika 
i Aleksandra Ferdynanda Temlerów i Ludwika Szwede, która w końcu XIX w. była naj-
większą garbarnią w Królestwie Polskim. 

Niewielu dzisiejszych warszawiaków wie, że również wśród znakomitych war-
szawskich księgarzy i wydawców spotykamy kilku potomków rodzin przyby-
łych z Niemiec. Największe i najsłynniejsze przedsiębiorstwo wydawnicze założyli 
w 1857 r. Gustaw Adolf Gebethner i August Robert Wolff. Księgarnia połączona z wy-
dawnictwem, działająca pod firmą „Gebethner i Wolff”, oferowała m.in.: encyklopedie, 
podręczniki szkolne, kilka gazet i czasopism (jak „Kurier Warszawski” i „Tygodnik Ilu-
strowany”). Dewizą spółki było promowanie dzieł autorów polskich, w tym m.in.: Adama  
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Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Aleksandra Fredry, Marii Ko-
nopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Wła-
dysława Reymonta, Stefana Żeromskiego. 

Rodziny właścicieli wymienionych przedsiębiorstw, dzięki pomyślnej koniunktu-
rze i umiejętnie prowadzonym interesom, dochodziły z czasem do wielkiej zamożności, 
stając się w 2. połowie XIX w. częścią nowej warstwy społecznej, burżuazji. Wobec ogromu 
potrzeb ludności Warszawy, przy braku instytucji publicznych działających w obszarze 
pomocy społecznej i kultury, wielu przedstawicieli ówczesnej burżuazji zaangażowało się 
czynnie lub finansowo w działalność dobroczynną oraz mecenat kultury. Bodaj w każdej 
rodzinie burżuazji warszawskiej pochodzenia niemieckiego znajdziemy takie przykła-
dy. Najbardziej znamienitym jest działalność społeczna i filantropijna rodziny Schlenke-
rów (vel Szlenkierów). Znany kupiec warszawski Franciszek Ksawery Szlenkier, będąc na 
emigracji w Paryżu, w okresie powstania styczniowego wspierał finansowo innych pol-
skich emigrantów, przede wszystkim zaś uczącą się tam polską młodzież. Przyczynił się 
do powstania Stowarzyszenia Pomocy Naukowej, finansowo wspomagał paryską Biblio-
tekę Polską. Karol Jan Szlenkier, wybitny przemysłowiec, ufundował w 1880 r. trzyletnią 
szkołę rzemieślniczą dla dzieci swoich pracowników. Angażował się w przedsięwzięcia 
kulturalne i dobroczynne, a w testamencie zapisał ogromną wówczas kwotę 500 tys. rubli 
na cele charytatywne i społeczne. Jego córka, Zofia Regina Szlenkierówna, wybudowała  
z własnych środków – otwarty w 1913 r. – Szpital Dziecięcy im. Karola i Marii. Była też 
inicjatorką, współzałożycielką i wieloletnią dyrektorką, otwartej w 1921 r., Warszawskiej 
Szkoły Pielęgniarstwa – pierwszej placówki kształcącej w zawodzie pielęgniarki. Społecz-
nikiem i filantropem był brat Karola Jana, Jan Józef Szlenkier. On również pełnił spo-
łecznie funkcje w organizacjach dobroczynnych, ponadto sfinansował zakup aparatury 
medycznej do szpitala ewangelicko-augsburskiego, ufundował ołtarz główny w kościele 
w Wiązownie, wspierał finansowo warszawskie organizacje dobroczynne.

Prezentując przykłady czołowych warszawskich przedsiębiorców o genealogii nie-
mieckiej, nie możemy zapominać, że gros rodzin pochodzenia niemieckiego tworzyło 
w Warszawie – jak byśmy to dziś powiedzieli – „klasę średnią”. Bolesław Prus na stronach 
Lalki opisał sklep pochodzącego z Niemiec Mincla. Pisał w pamiętniku starego subiekta 
Rzecki: „Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po pa-
pier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się 
wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam 
przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach – bęben, pałasz i skórzany koń z praw-
dziwym ogonem”.5 Wśród spolonizowanych Niemców znajdujemy także właścicieli nie-
wielkich zakładów rzemieślniczych, majstrów i pracowników nadzoru fabrycznego oraz 
specjalistów rozmaitych dziedzin: inżynierów, techników, naukowców, artystów. Również 
wśród warszawskich robotników pojawiają się niemieckie nazwiska – szacuje się, że przed 
I wojną światową w grupie zamieszkałych w Warszawie ok. 80 tysięcy robotników co dzie-
siąty miał cudzoziemskie pochodzenie (a część z nich pochodziła z Niemiec).

O STOlICę nIEPODlEgłEj
W walce o wyzwolenie polskiej ojczyzny podczas I wojny światowej, obronę jej granic 
w latach 1919–1920, a potem w odbudowie państwa polskiego brali udział warszawianie 
o niemieckich korzeniach. Ignacy Boerner – działacz PPS, towarzysz Józefa Piłsudskiego 
w czasie I wojny światowej, pełnił m.in. funkcję szefa oddziału wywiadowczego w Ko-
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mendzie Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej, a podczas wojny polsko-bolszewickiej  
pełnił wysokie funkcje w sztabach wojskowych. Po odzyskaniu niepodległości słu-
żył Polsce i pracował w strukturach państwowych, m.in. w latach 1929–1933 był mini-
strem poczt i telegrafów (wystąpił wówczas z inicjatywą utworzenia na terenach pod-
warszawskiej wsi Babice osiedla mieszkaniowego dla pracowników resortu łączności, 
które nazwano Boernerowem). Innym bliskim współpracownikiem Piłsudskiego był 
generał Gustaw Orlicz-Dreszer – żołnierz Legionów, internowany w Szczypiornie, a po 
zwolnieniu dowódca okręgu chełmskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
podczas której zdobył najwyższe odznaczenia bojowe. Po 1918 r. skupił się na organizacji 
i szkoleniu wojska. W wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczyli także m.in.: Artur 
Franciszek Oppman – poeta i dziennikarz używający pseudonimu Or-Ot, piewca sta-
rej Warszawy, który ocalił od zapomnienia wiele warszawskich legend, oraz Jan Schuch 
– późniejszy komendant Głównej Szkoły Policji w Warszawie, następnie zastępca komen-
danta Policji Państwowej m.st. Warszawy, a w końcu Komendant Szkoły Policyjnej w Mo-
stach Wielkich pod Lwowem. 

Do legendy przeszła też kobieta żołnierz Wanda Gertz. Wobec zakazu przyjmowa-
nia kobiet do Legionów, wzięła ona udział w I wojnie światowej, służąc w baterii haubic 
1. pułku artylerii I Brygady Legionów Polskich przebrana za mężczyznę i pod fikcyjnym 
nazwiskiem Kazimierz Żuchowicz. W czasie wojny z bolszewikami pełniła funkcję ko-
mendantki II Ochotniczej Legii Kobiet przy Dowództwie Frontu Litewsko-Białoruskiego, 
w okresie międzywojennym była instruktorką i organizatorką obozów Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet. Po przewrocie majowym w 1926 r. pracowała w Belwederze jako oso-
bista sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie została kierowniczką sekreta-
riatu Głównego Inspektora Sił Zbrojnych. We wrześniu 1939 r., jako ochotniczka, uczestni-
czyła w obronie Warszawy, od kwietnia 1942 r. była organizatorką i komendantką oddziału 
„Dysk” („Disk” – Dywersja i Sabotaż Kobiet), który prowadził akcje małego sabotażu na te-
renach okupowanych. Brała udział w powstaniu warszawskim, a po wojnie zaangażowała 
się w starania o przyznanie kobietom praw żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. 

W przededniu II wojny światowej zapewne większość rodzin pochodzenia niemiec-
kiego zamieszkałych w Warszawie identyfikowała się ze swoją polską ojczyzną, ale jedno-
cześnie nie zapominała o niemieckich korzeniach. Wojna jest rodzajem plebiscytu, a w tej 
wojnie warszawianie pochodzenia niemieckiego musieli opowiedzieć się po jednej ze 
stron – zdecydowana większość wybrała wówczas identyfikację polską, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami.

Dnia 1 września 1939 r. radio polskie wyemitowało orędzie do ewangelików w Polsce, 
którego autorem był ksiądz biskup Juliusz Bursche (jego przodkowie przybyli z Bawarii): 
„W Kościele naszym obok Polaków są i Niemcy, a nawet stanowią oni większą część ewan-
gelików w województwach centralnych. Są to przeważnie potomkowie Niemców (z połu-
dniowych Niemiec, z Saksonii, ze Śląska), którzy w końcu XVIII i w początkach XIX wieku 
przybyli jako rolnicy, rzemieślnicy i fabrykanci do naszego kraju, osiadając po miastecz-
kach jako rękodzielnicy, a po koloniach karczując lasy i przemieniając je w role urodzajne, 
i przez to przykładając cegiełkę do rozrostu dobrobytu krajowego. Ci Niemcy minionej 
doby mieli w Polsce swoją dobrą tradycję: zapisali się oni w historii walk o niepodległość 
jako walczący ramię przy ramieniu z Narodem. Znały ich Legiony Dąbrowskiego, znała 
ich wojna 1831 roku i Powstanie Styczniowe. Z nich wielu się zupełnie spolonizowało, inni 
zachowali swój język niemiecki, ale większa ich część dochowała wierności dawnej dobrej 
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tradycji. To są nasi Niemcy lojalni – a ich nie jest mało – od nich oczekujemy w obecnej 
zawierusze postawy patriotycznej i do tego ich wzywamy. Niech ich to nie zraża, że czasa-
mi doznają przykrości i spotykają się z niedowierzaniem”. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej zdarzały się wypadki oskarżania ewan-
gelików o szpiegostwo lub zdradę tylko ze względu na niemiecko brzmiące nazwiska. 
Dochodziło do napaści i szykan zarówno ze strony ludności cywilnej, jak i przedstawicieli 
struktur państwowych – tak było w przypadku grupy kilkunastu ewangelików w pod-
warszawskich Markach, których aresztowano i uwięziono w obozie w Berezie Kartuskiej. 
Takie zachowania często były kierowane do całkowicie niewinnych i przypadkowych 
osób, trzeba jednak zauważyć, że były podejmowane w atmosferze zagrożenia niemiecką 
agresją wojskową i lęku przed tzw. piątą kolumną – tym mianem określano mniejszość 
niemiecką, która w różnych regionach Polski popierała rewizję polskich granic, wspie-
rała ruch narodowo-socjalistyczny (trzonem tego ruchu wśród niemieckiej społeczności 
była Partia Młodoniemiecka w Polsce – Jungdeutsche Partei für Polen), a w przededniu 
wojny dopuszczała się działań dywersyjnych. Problem był na tyle istotny, że 21 września 
1939 r. dowódca obrony Warszawy, generał Walerian Czuma, wydał zarządzenie o nastę-
pującej treści: „Wobec tego, że posiadamy w Polsce bardzo wielu prawdziwych Polaków 
noszących nazwiska niemieckie, zabraniam stosowania szykan w rodzaju aresztowania 
czy internowania – nie opartych na żadnych innych podstawach, poza faktem cudzo-
ziemskiego brzmienia nazwiska”. Jednocześnie niemieckie nazwisko i pochodzenie nie 
było przeszkodą awansu w polskim wojsku – niemieckie korzenie mieli dowódca armii 
„Łódź”, a potem armii „Warszawa” generał Juliusz Karol Rómmel oraz legendarny dowódca  
II Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej, generał Władysław Anders.

Zdecydowana większość warszawian niemieckiego pochodzenia w okresie woj-
ny obronnej 1939 r. i okupacji niemieckiej 1939–1945 potwierdziła swoją lojalność i odda-
nie wybranej przez ich przodków polskiej ojczyźnie, biorąc udział w walkach zbrojnych, 
w działaniach konspiracyjnych (w strukturach AK i w Szarych Szeregach), w powstaniu 
warszawskim, a czasem też służąc w wojskach alianckich. Przypadki podpisywania tzw. 
volkslisty w tym środowisku należały do rzadkości, choć za odmowę wpisania na listę 
narodowości niemieckiej można się było spodziewać szykan i rozmaitych przykrości ze 
strony władz okupacyjnych. Takie przypadki, choć rzadkie, zdarzały się jednak. W gronie 
warszawskich ewangelików augsburskich doszło nawet do rozłamu, w wyniku którego 
niewielka liczebnie grupa, uznająca się za ewangelików niemieckich, przejęła kościół gar-
nizonowy przy ul. Puławskiej. 

Zdecydowana większość rodzin kategorycznie odrzucała jakiekolwiek propozycje 
współpracy z niemieckim okupantem. Pięknych świadectw postawy patriotycznej wśród 
warszawian o niemieckich korzeniach było wiele, przykładem niech będą dwie wyjątko-
we postaci: biskup Juliusz Bursche i Aleksander Schiele. 

Gdy wybuchła II wojna światowa, ksiądz Juliusz Bursche, biskup Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, miał 77 lat. Niemieckim władzom okupacyjnym był doskonale 
znany, ponieważ w latach 1918–1920 działał na rzecz przyłączenia do Polski Mazur i Śląska, 
a w 1936 r. wydał manifest do ludności ewangelickiej w Polsce, potępiający nazizm i ideo-
logię hitlerowską. Aresztowany na początku października 1939 r., został przewieziony do 
Berlina, gdzie poddano go śledztwu w centrali gestapo, wielokrotnie torturowano, a na-
stępnie przewieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Oranienburga. 
Biskup nie wyrzekł się polskości. Zmarł z wycieńczenia około 20 lutego 1942 r. w szpitalu 
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więziennym Moabit w Berlinie. Represje dotknęły także jego rodzinę. Rozstrzelany został 
jego syn, inżynier Stefan Bursche. Do obozów niemieckich trafili trzej przyrodni bracia 
biskupa: ks. prof. Edmund Bursche, mecenas Alfred Bursche i architekt Teodor Bursche, 
oraz wnuk – ks. Henryk Wegener. Dwóch pierwszych zmarło w obozach, a trzeci zmarł już 
po wojnie, ale z powodu gruźlicy, której nabawił się w KZ Gusen.

Aleksander Schiele – architekt, taternik, a przede wszystkim współwłaściciel i dyrek-
tor spółki Zjednoczone Browary Warszawskie „Haberbusch i Schiele”, w okresie okupacji 
często wykorzystywał swoją uprzywilejowaną pozycję, by pomagać innym. Zatrudniał na 
fikcyjnych posadach członków AK, wykorzystywał sąsiadujący z gettem browar do nie-
sienia pomocy ludności żydowskiej, a także do składowania broni i ćwiczeń AK. W jego 
willi przy al. Róż 5 odbywało się tajne nauczanie, organizowano charytatywne koncerty, 
zebrania podchorążówki, miał tu też miejsce skład broni i amunicji. Mimo silnej presji 
władz niemieckich nie podpisał volkslisty. Mówił o sobie: „Mogą mi wszystko zabrać, ale 
Polski z mego serca nie wyrwą, nie zmuszą, bym się jej zaparł”. Podczas okupacji pomagał 
materialnie wielu osobom, za pomocą łapówek wyciągał ludzi z rąk gestapo. Nie udało 
mu się jednak ocalić własnego syna, Jerzego, który za działalność na rzecz AK został roz-
strzelany. Sam również był aresztowany i przesłuchiwany przez gestapo, jednak został 
wypuszczony.

Takich bohaterskich historii w rodzinach spolonizowanych warszawskich Niemców 
było bardzo wiele. W 2007 r. Komisja Ochrony Pamiątek przy Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej wydała Słownik biograficzny, zawierający ponad 1400 życiorysów warszawskich 
ewangelików zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski w latach 1939–1945. Wspo-
mnijmy o kilku przykładach takiej działalności zarówno wśród ewangelików, jak i ka-
tolików, spolonizowanych warszawskich Niemców. Jan Wedel, właściciel rodzinnej wy-
twórni czekolady, ratował dzieci żydowskie przed wywiezieniem do Auschwitz, pomagał 
materialnie i finansowo wielu ludziom, w szczególności pisarzom i artystom, wydawał 
fikcyjne karty pracy, za pomocą „słodkich łapówek” wielokrotnie ratował aresztowane 
osoby z rąk gestapo. Wacław Werner, właściciel spółki „Norblin, B-cia Buch i T. Werner”, 
w swoim podwarszawskim domu ukrywał preparat radowy Instytutu Radowego, a także 
wielu uciekinierów z Warszawy, angażował się też w prace oddziału RGO w Brwinowie, 
którego był przewodniczącym. Józef Mieczysław Pfeiffer, dyrektor techniczny rodzinnej 
garbarni „Bracia Pfeiffer”, bardzo zasłużył się w czasie obrony Warszawy – jako komen-
dant Straży Obywatelskiej V Okręgu Warszawa-Północ organizował pomoc materialną 
dla ludności podległej mu dzielnicy, a w latach okupacji ułatwił opuszczenie getta wielu 
Żydom (garbarnia była położona w sąsiedztwie getta). Za pomoc w ratowaniu rodziny 
żydowskiej tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata pośmiertnie otrzymał Tadeusz 
Gebethner, księgarz rodzinnego przedsiębiorstwa księgarsko-wydawniczego „Gebethner 
i Wolff” oraz inicjator i wieloletni prezes klubu Polonia, a także kapitan drużyny piłkar-
skiej. Tak jak osoby ze starszego pokolenia starały się nieść pomoc, wykorzystując swoją 
pozycję zawodową czy materialną, tak średnie pokolenie walczyło w wojnie roku 1939, 
a potem działało w strukturach AK lub w wojskach alianckich, najmłodsze zaś – w Sza-
rych Szeregach. W wojnie obronnej 1939 r. walczyli m.in.: Wacław Robert i Tadeusz Ge-
bethnerowie, Wanda Gertz, Władysław Edward Rode, Tadeusz Schiele, Tadeusz Florian, 
Zofia i Piotr Schuchowie, Tadeusz Karol, Mieczysław i Zbigniew Emil Strausowie, Leon 
Leszek Wernic. Po kapitulacji Warszawy ci, którzy przedostali się na Zachód, walczyli w si-
łach alianckich, jak np. Zdzisław Henneberg – as polskiego lotnictwa, uczestnik Bitwy  
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o Anglię, dowódca dywizjonu 303; piloci dywizjonu 308: Tadeusz Karol Szlenkier oraz Ta-
deusz Schiele. Ci, którzy zostali w Warszawie, angażowali się w konspirację, jak Tadeusz 
Florian Schuch ps. „Żaba”, który zorganizował Dywizjon Motorowy Obszaru Warszawskie-
go AK, oraz jego siostra – Zofia Schuch – która pracowała w biurze podróży, ułatwiając 
osobom żydowskiego pochodzenia wyjazd z Warszawy, oraz pełniła funkcję zastępczy-
ni komendanta Służby Sanitarnej na Warszawę, czy jak Tadeusz Gebethner – kierownik 
bazy wileńskiej KG AK. Udział w powstaniu warszawskim był powszechny, uczestniczyła 
w nim młodzież z niemal każdej spolonizowanej rodziny niemieckiej. Istniała nawet, 
w ramach batalionu AK „Kiliński”, osobna kompania „Watra”, której żołnierze byli lutera-
nami, często o nazwiskach niemieckich. 

Po upadku powstania warszawskiego spolonizowane rodziny pochodzenia nie-
mieckiego podzieliły los innych warszawskich rodzin, na który składało się wypędze-
nie z miasta, obóz przejściowy w Pruszkowie, zsyłka do obozów koncentracyjnych lub na 
roboty do Niemiec. Po powrocie do Warszawy wielu właścicieli przedwojennych zakła-
dów przemysłowych zaangażowało się w odbudowę firm, jednak pod koniec lat 40. XX w.  
przedsiębiorstwa zostały znacjonalizowane i przejęte przez skarb państwa. Wiele rodzin 
straciło swoje domy lub mieszkania w Warszawie i pod Warszawą, czy to w związku z po-
wstaniem, czy też na skutek zagrabienia przez władze komunistyczne. Tylko nielicznym 
udało się odzyskać część dawnego rodzinnego majątku w procesie reprywatyzacji. Żadna 
z prób wskrzeszenia rodzinnego przedsiębiorstwa nie zakończyła się sukcesem.

W styczniu 2010 r. w warszawskim Domu Spotkań z Historią odbył się wernisaż 
wystawy pt. „Polacy z Wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX 
i XX wieku”. Wprawdzie już wcześniej pojawiały się na rynku księgarskim publikacje 
wspomnieniowe, w których mogliśmy przeczytać o losach niektórych spośród spoloni-
zowanych rodzin niemieckiego pochodzenia zamieszkałych w Warszawie, jednak po raz 
pierwszy dorobek tej społeczności został potraktowany łącznie i zaprezentowany szero-
kiej publiczności. Wystawa spotkała się z dużym oddźwiękiem. Pokazała, jak ważny wkład 
w dzieje Warszawy wniosły rodziny pochodzenia niemieckiego. Dziś można przyznawać 
się do niemieckich korzeni bez lęku o bycie napiętnowanym, jak zdarzało się w okresie 
PRL. Potomkowie przybyszów z krajów niemieckich nadal pracują dla dobra swojej pol-
skiej ojczyzny. Ojczyzny, którą wybrali niegdyś ich przodkowie – Polacy z wyboru.

1  Saski Urząd Budowlany w Warszawie był filią Drezdeńskiego Naczelnego Urzędu Budowlanego. Działał 
w latach 1710–1765 i zajmował się realizacją projektów architektonicznych i planowaniem przestrzennym 
Warszawy.

2 Władysław Smoleński, Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, Warszawa 1976, s. 44.
3 Efraim Schroeger pochodził z Torunia, przypisuje mu się jednak saskie pochodzenie.
4  A. Zalewski, Towarzystwo Warszawskie. Listy przez Baronową XYZ, Warszawa 1971 [za:] Mariola Siennicka, 

Portret warszawskiej burżuazji XIX i początku XX wieku [w:] Warszawa. Etniczne i społeczno-kulturowe 
zróżnicowanie miasta, Warszawa 1998.

5 Bolesław Prus, Lalka, Warszawa 1975, ze strony: http://wolnelektury.pl
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Słowniczek terminów  
użytych w publikacji

aktywność obywatelska – zaangażowanie w sprawy państwa poprzez podejmowanie 
działań ważnych dla całej społeczności i uczestnictwo w procesach decyzyjnych. Przeja-
wia się w korzystaniu przez jednostkę z różnych mechanizmów demokratycznych, takich 
jak m.in.: członkostwo i działalność w partiach politycznych, związkach zawodowych, or-
ganizacjach społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeniach, kontaktowanie się z parla-
mentarzystami oraz uczestniczenie w zebraniach, uroczystościach, demonstracjach, kon-
sultacjach społecznych. 

asymilacja – przystosowanie się (przez jednostkę lub zbiorowość) do życia w obcej grupie 
poprzez przejęcie jej kultury i rezygnację z kultury własnej.

etnograf – specjalista w dziedzinie etnografii.

etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się przede wszystkim opisem, ale również 
analizą kultur różnych społeczności ludzkich (plemiennych, narodowych, etnicznych, za-
wodowych etc.). 

filantropia – to działalność osób prywatnych bądź instytucji, która polega na udzielaniu 
pomocy finansowej lub materialnej osobom potrzebującym. Słowo „filantropia” bywa sto-
sowane zamiennie z terminem „dobroczynność”. Oba mają podobne znaczenie, jednak to 
pierwsze wywodzi się z idei świeckich, drugie zaś – z religijnych.

folklor (ang. folk-lore – wiedza ludu) – to część kultury ludowej związana ze sferą sym-
boliczno-artystyczną, a więc z szeroko rozumianą twórczością ludową, do której należy 
zaliczyć m.in.: twórczość słowa (bajki, legendy, podania, zagadki, przysłowia, pieśni), ta-
niec, muzykę, plastykę, rytuały i obrzędy oraz zwyczaje. W szerszym znaczeniu pod tym 
pojęciem rozumie się także aktywność twórczą różnych grup społecznych – etnicznych 
(np. folklor cygański), regionalnych i miejskich (np. śląski, warszawski), historycznych 
(np. szlachecki), zawodowych (np. górniczy) czy nawet środowiskowych (przestępczy) etc.  
Mianem folkloru bywa również nazywana działalność o charakterze rekonstrukcyjnym, 
np. zespołów odtwarzających tradycyjne pieśni i tańce, jak np. działalność Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”.

folklorysta – specjalista w dziedzinie wiedzy o folklorze. 

folkloryzm – wybieranie elementów pochodzących z kultury ludowej i użycie ich w ra-
mach kultury popularnej w oderwaniu od pierwotnego kontekstu, np. w postaci cytatu lub 
stylizacji „na ludowo”, np. w muzyce, piśmiennictwie, plastyce, modzie, wzornictwie etc.
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gwara warszawska – powstała z nałożenia się na substrat polski zapożyczeń z gwary 
mazowieckiej, wzbogaconych dodatkowo zapożyczeniami z języka niemieckiego i rosyj-
skiego. Na gwarę warszawską składało się wiele odmian, różniących się głównie zasobem 
leksykalnym, m.in.: gwary poszczególnych dzielnic (np. wolska) oraz gwary zawodowe (np. 
dorożkarska). Cechą charakterystyczną jest wymowa: zamiana grup głosek ke, kę, ge, gę na 
kie, gie (np. nogie, rękie) i odwrotnie (np. kedy, kerować); twarda wymowa głoski l (np. lytr, 
lymuzyna) oraz popularny formant -ak (np. Kiercelak, warszawiak, pedeciak). Najsłyn-
niejszym popularyzatorem gwary warszawskiej był Stefan „Wiech” Wiechecki. Zniknęła 
niemal całkowicie z codziennego użycia po II wojnie światowej. 

identyfikacja narodowa – określenie przynależności jednostki do danej grupy narodowej. 
Dokonuje się poprzez samookreślenie oraz poprzez przypisanie przez otoczenie społecz-
ne do danej grupy narodowej. 

konsensus – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną 
między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to proces dochodze-
nia do zgody stosowany podczas prac zespołowych. Wymaga on wspólnego szukania ta-
kiego rozwiązania problemu, które zaakceptują wszyscy członkowie grupy. Podczas pra-
cy zespołowej ważne jest aktywne słuchanie i proponowanie przemyślanych rozwiązań. 
Ważnym elementem konsensusu jest zaufanie pomiędzy członkami zespołu. Konsensus 
jest czymś innym niż kompromis.

naród – istnieje wiele definicji narodu. Potocznie często traktuje się naród jako zjawisko 
naturalne, wynikające z charakteru więzi opartej na wspólnym pochodzeniu i terytorium. 
W ujęciu kulturalistycznym naród definiuje się jako zbiorowość społeczną o charakterze 
kulturowej wspólnoty. Natomiast koncepcje narodu politycznego wskazują na czynniki 
polityczne w jego kreowaniu, takie jak państwo czy nacjonalizm.

ojczyzna – kraj, który człowiek uważa za swój własny i z którym jest emocjonalnie zwią-
zany z powodu urodzenia, zamieszkania lub pochodzenia. Ojczyzna zawsze odnosi się 
do określonego terytorium. Jeżeli jest to terytorium, z którym wiążą jednostkę życiowe 
doświadczenia (osobiste lub jej najbliższych), to mamy do czynienia z tzw. małą ojczyzną. 
Jeżeli jest to terytorium spoza kręgu tych doświadczeń, które jest traktowane jako „ziemia 
ojczysta”, ponieważ jest zamieszkiwane przez członków tego samego narodu lub jest miej-
scem ważnych odniesień historycznych lub kulturowych tego narodu, wówczas mówimy 
o wielkiej ojczyźnie.

polonizacja – proces przyswajania języka, kultury polskiej przez jednostki lub grupy spo-
łeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Polonizacja może zachodzić za-
równo w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, eduka-
cyjnego), jak i mieć charakter dobrowolny, tzn. nie wiązać się z bezpośrednią presją.

przedsiębiorczość – zespół cech służących efektywnemu prowadzeniu działalności go-
spodarczej, w celu generowania korzyści na rynku, taki jak m.in.: dynamizm, aktywność, 
skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność przystosowywania się do zmieniających 
się warunków, innowacyjność.
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tożsamość – poznawcze ujmowanie przez człowieka samego siebie, świadomość siebie. 
Tożsamość człowieka podlega przemianom, m.in. pod wpływem: czynników społeczno- 
-kulturowych, psychicznych, ważnych wydarzeń, kolejnych etapów życia. 

tożsamość narodowa – zespół elementów i symboli wyróżniających kulturę danego naro-
du, w tym: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia, historia 
narodu, świadomość narodowa, więzy krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kultu-
ra, terytorium, charakter narodowy.

wielokulturowość – pojęcie wieloznaczne. Może oznaczać fakt zróżnicowania kulturo-
wego danego społeczeństwa, ale również politykę władz zmierzającą do niwelacji napięć 
społecznych w takim społeczeństwie, a nawet działania emancypacyjne mniejszości kul-
turowych. 

warszawskość – to pojęcie wieloznaczne, które odnosi się do charakteru Warszawy i jej 
mieszkańców. Jako „cechy” warszawskie wymienia się, m.in.: otwartość i przyjazny stosu-
nek do przybyszów, dzielność, odwagę i patriotyzm, żywotność, prężność i przedsiębior-
czość, hart ducha i lekceważenie niebezpieczeństw, zaradność, pewność siebie i zarozu-
mialstwo, krewkość, niesubordynację i cwaniactwo, inteligencję, fantazję, wdzięk i poczu-
cie humoru.

 

Metody nauczania

Burza mózgów – zwana również twórczą dyskusją, która ma pobudzić uczniów do swobod-
nego zgłaszania jak największej liczby pomysłów. W pierwszej fazie uczniowie zgłaszają 
pomysły, które są zapisywane np. przez nauczyciela. Uczniowie nie komentują pomysłów 
kolegów. W drugiej fazie następuje omówienie każdego pomysłu, na koniec następuje 
wybór najlepszych rozwiązań lub tylko jednego.

Cebula różnorodności – metoda aktywizująca, którą można zastosować nie tylko przy 
temacie wielokulturowości. Uczniowie tworzą kółko wewnętrzne i zewnętrzne (jak war-
stwy cebuli), stając twarzą do siebie w parach. Każda para musi znaleźć (bardzo szybko) 
coś (nawyk, hobby itp.), co ich łączy. Następnie zewnętrzna „łupina cebuli“ przesuwa się 
na prawo. Nowe pary znów poszukują między sobą podobieństw. W wersji trudniejszej 
uczniowie szukają różnic między sobą.
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Drama – metoda nauczania, która może być na lekcji metodą uzupełniającą: stosuje się 
wtedy techniki, ćwiczenia dramowe, np. stop-klatkę. Może stanowić również metodę sa-
modzielną, wtedy cała lekcja zamienia się w tzw. dramę właściwą, np. uczniowie wchodzą 
w role pracowników fabryki czekolady. Drama umożliwia przeżycie określonych proble-
mów, poszukiwanie własnych rozwiązań i dokonywanie wyborów. 

Drzewko decyzyjne – jest to metoda, którą stosuje się podczas procesu podejmowania de-
cyzji. Uczniowie swoją dyskusję nad danym zagadnieniem zapisują w formie graficznej, tzw. 
drzewka. Uczestnicy analizują cały problem. Zastanawiają się nad skutkami najróżniejszych 
rozwiązań, oceniają je pod względem przyjętych celów i wartości. Sami proponują rozwią-
zanie, prowadzący jedynie gra rolę mediatora i eksperta. 

Dywanik pomysłów – należy do metod aktywizujących opartych na wizualizacji, podczas 
której tworzony jest plakat, czyli tzw. dywanik z pomysłami rozwiązania danego problemu. 
W wersji uproszczonej uczniowie zapisują pomysły na karteczkach samoprzylepnych. Na-
stępnie przyklejają je na brystol. Nauczyciel odczytuje propozycje i próbuje je pogrupować. 

Ekspresja twórcza – tutaj w znaczeniu metody nauczania; uczniowie za pomocą formy 
plastycznej wyrażają swoje uczucia, opinie na określony temat.

kosz/walizka – kosz oznacza rzeczy nieważne, zbędne, a walizka – to, co jest ważne, po-
trzebne, ciekawe. Uczniowie otrzymują karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach. Na 
żółtych zapisują to, co wynoszą z zajęć, czyli „zabierają ze sobą”, na niebieskich – co zosta-
wiają, bo uważają za niepotrzebne. Następnie uczniowie przykleją kartki na planszach 
(kosz/walizka). Zapiski można odczytać wspólnie z uczniami. 

kula śniegowa – metoda wykorzystywana do definiowania pojęć. Pozwala ona na spre-
cyzowanie i zaprezentowanie własnego zdania (definicji, stanowiska), poznanie zdania 
innych, a także daje możliwość przedyskutowania danego pojęcia, uściślenia jego rozu-
mienia, negocjowania zapisu. Najpierw jest praca samodzielna, potem uczniowie pracują 
w parach, następnie pary łączą się w czwórki, później ósemki i szesnastki. Na koniec 
wspólnie ustalają definicję, stanowisko, które prezentują na forum.

Mapa mentalna – zwana też mapą myśli, polega na wizualnym opracowaniu definicji 
lub problemu z wykorzystaniem symboli, słów pisanych, obrazków, rysunków. W wersji 
uproszczonej nauczyciel w środku narysowanego na brystolu koła zapisuje temat, np. 
wielokulturowość. Uczniowie mają za zadanie dopisać swoje propozycje zdefiniowania 
pojęcia, dorysowując promienie. Mapa mentalna może przypominać słoneczko z dużą 
liczbą promieni.

Metaplan – zapis dyskusji prowadzonej w grupach przez uczniów. Ma on charakter pla-
katu i stanowi graficzny zapis pracy w grupie. Celem metody jest spokojne rozważanie 
problemu i skupienie się przede wszystkim na poszukiwaniu wspólnego rozwiązania. 
Uczniowie otrzymują arkusze brystolu, na których zapisują odpowiedzi na pytania: Jak 
jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Zależne ode mnie/Nieza-
leżne ode mnie. 
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6 myślowych kapeluszy – to metoda, dzięki której można poznać różne aspekty tej sa-
mej sprawy. Na początku nauczyciel przedstawia uczniom problem, np. co zrobić, żeby 
zainteresować młodzież folklorem. Następnie dzieli klasę na pięć grup według kolorów 
myślowych kapeluszy: 
biały kapelusz – symbolizuje rzeczowość, bezstronność, opiera się jedynie na faktach, 
liczbach, bezspornych badaniach;
żółty kapelusz – oznacza najczęściej pozytywne nastawienie do problemu i szukanie 
dobrych rozwiązań;
czerwony kapelusz – dotyczy uczuć, emocji, przeżyć, zarówno pozytywnych, jak i nega-
tywnych;
czarny kapelusz – to przeciwieństwo żółtego kapelusza; oznacza negatywne opinie, osądy;
zielony kapelusz – oznacza poszukiwanie nowych twórczych rozwiązań, oryginalnych 
pomysłów; symbolizuje myślenie aktywne.
Uczniowie pracują w małych grupkach nad swoim stanowiskiem. Potem wszyscy zasia-
dają do kręgu dyskusyjnego i rozmawiają, zakładając odpowiedni kapelusz. 
niebieski kapelusz – jest moderatorem dyskusji, panuje nad jej przebiegiem, charak-
teryzuje się dystansem, opanowaniem, chłodem (funkcję niebieskiego kapelusza może 
przejąć nauczyciel). 

Studium przypadku – metoda nauczania, która polega na analizowaniu konkretnych zda-
rzeń. Uczniowie zapoznają się z realnymi przykładami działań innych ludzi, by wyciąg-
nąć z nich ważne wnioski dla siebie. Może to być np. fragment pamiętnika, dziennika. 
W każdym studium przypadku następuje: diagnoza sytuacji, poszukiwanie rozwiązań, 
przewidywanie następstw, dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami, przeniesienie 
wniosków na sytuacje w świecie realnym.

SWOT – tę metodę wykorzystuje się przy podejmowaniu decyzji w trudnych i niejedno-
znacznych sytuacjach. Posługując się tą metodą, uczestnicy szczegółowo analizują wszyst-
kie możliwe warianty możliwych rozwiązań (decyzji) oraz korzyści i niebezpieczeństwa 
z każdym z nich. Uczniowie na brystolu zapisują: mocne strony (ang. Strengths)/słabe 
strony (ang. Weaknesses)/szanse (ang. Opportunities)/zagrożenia (ang. Threats).

– Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, wyd. Jedność, 2010 
– http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/aktywizujace-metody-nauczania
– Edward de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Wydawnictwo One Press, Gliwice 2007 

ŹRóDła
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Co warto wiedzieć 
o projektach edukacyjnych

Od 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do gimnazjum obowiązek rea-
lizacji projektu edukacyjnego. Na rynku wydawniczym oraz w internecie można znaleźć 
wiele publikacji na ten temat, dlatego w naszej propozycji podajemy wyłącznie te infor-
macje, które uważamy za ważne. Chcemy zachęcić nauczycieli do realizacji projektów 
nie tylko ze względu na ministerialny obowiązek. Uważamy, że we współczesnej szkole 
powinno być więcej projektów prowadzonych na dobrym poziomie. 

zaDanIa WyChOWaWCy

Twoje zadania według rozporządzenia: » poinformowanie na początku roku szkolnego 
uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, » wpisanie oce-
ny za projekt na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Co powinieneś znać? » listę tematów projektów edukacyjnych, które są realizowane  
w Twojej szkole, » regulamin realizacji projektów obowiązujący w Twojej szkole, » na-
zwiska opiekunów projektu.

Co jeszcze możesz zrobić? » przeprowadź na godzinie wychowawczej zajęcia na temat 
pracy zespołowej i motywacji, » pomóż uczniom w wyborze tematu projektu, » moty-
wuj do działania – każdy potrzebuje pozytywnych bodźców, » monitoruj działania ucz-
niów – rozmawiaj z uczniami, by wiedzieć, na jakim etapie realizacji jest ich projekt, » po-
rozmawiaj o prezentacji, np. na godzinie wychowawczej możesz z uczniami poszukać naj-
ciekawszych form prezentowania projektu, » bądź w kontakcie z opiekunem projektu 
lub opiekunami.

Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. 
§ 21a ust. 7. 
Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 
edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego. 
§ 21a ust. 5. 
Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum  
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

zaDanIa OPIEkuna PROjEkTu EDukaCyjnEgO

Twoje zadania według rozporządzenia: » pomoc uczniom w wyborze lub skonkretyzowa-
niu tematu projektu, » określenie celów edukacyjnych, » pomoc uczniom w formułowa-
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niu celów praktycznych, zaplanowaniu harmonogramu zadań, » monitorowanie działań 
zaplanowanych przez uczniów, » przygotowanie uczniów do prezentacji projektu.

Przed realizacją projektu: » przeczytaj dostępne Ci informacje na temat projektu, Regu- 
lamin realizacji projektów edukacyjnych obowiązujący w Twojej szkole, Rozporządzenie 
MEN o projektach, » przygotuj dokumentację potrzebną do realizacji projektu, » po-
proś wychowawcę, by przeprowadził na godzinie wychowawczej lekcje o pracy zespołowej, 
motywacji, » ustal formę i kryteria oceniania, » podziel uczniów na zespoły, » pomóż 
wybrać/skonkretyzować temat projektu, » ustal z uczniami terminy spotkań, najlepiej 
raz w tygodniu, » pomóż w określeniu celów praktycznych i sporządzeniu harmonogra-
mu projektu, » podpisz kontrakt, poinformuj o kryteriach oceniania.

Ocenianie jest istotną sprawą w metodzie projektów, ponieważ odbywa się przez cały czas 
trwania projektu. Ocena za projekt jest oceną nie tylko efektu końcowego projektu, czyli 
jego publicznej prezentacji. Na ocenę końcową składa się również ocenianie pracy ucz-
niów w trakcie pracy nad projektem.
Rodzaje oceniania: ocenianie indywidualne, grupowe, samoocena ucznia, ocena społecz-
na, czyli ocenianie uczniów przez innych uczniów. 

Co jeszcze warto wiedzieć? » jesteś autorytetem dla uczniów, przygotowujesz uczniów 
do samodzielnej pracy, wyjaśniasz kluczowe zagadnienia lub pokazujesz metody, które 
uczniowie będą mogli zastosować, » nie zrażaj się biernością uczniów, brakiem zapału; 
czasami na początku uczniowie mają bariery, opory, szukaj wraz z uczniami sposobów na 
rozwiązanie trudnych sytuacji, » nie wykonuj pracy za uczniów; projekt jest zadaniem 
uczniów – to oni będą oceniani, nie Ty, » przypomnij uczniom, że mogą wykorzystać 
portfolio do gromadzenia materiałów. 

Podczas trwania projektu: » udzielaj wskazówek, żeby uczniowie mieli poczucie, iż 
zmierzają we właściwym kierunku, » motywuj do pracy, by w trudnych chwilach zespół 
nie zniechęcił się do podejmowania zaplanowanych działań; » przekazuj informacje 
zwrotne: co uczniowie zrobili dobrze, a co mogliby zrobić inaczej; podczas spotkania ucz-
niowie dokonują też samooceny – mówią, co uważają za udane, z czego są zadowoleni i co 
należy jeszcze zrobić, » wypełnij z uczniami niezbędną dokumentację, która potrzebna 
jest do oceny – pamiętaj o przygotowaniu uczniów do prezentacji.

Po zakończeniu projektu, prezentacji: » poinformuj uczniów o ocenie; pamiętaj o oce-
nie w trzech aspektach projektu: przygotowaniu, wykonywaniu zaplanowanych działań, 
efektu końcowego/prezentacji.

Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. 
§ 21a ust. 4. 
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów  
pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 
3) wykonanie zaplanowanych działań; 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
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jak WyBRać TEMaT?

Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. 
§ 21a ust. 4. 
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 
następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; (...)

Dyrektorzy szkół w porozumieniu z radą pedagogiczną ustalają rodzaj projektów. Oto nie-
które rozwiązania.
Przykład 1: Projekty klasowe. Opiekunami projektów są wychowawcy, którzy ze swoimi 
uczniami ustalają tematy projektów.
Przykład 2: Projekty przedmiotowe lub międzyprzedmiotowe. Opiekunami projektów są 
nauczyciele „przedmiotowcy”. Zespoły składają się z uczniów tej samej klasy albo różnych 
klas. Uczniowie sami poszukują tematów i przedstawiają je opiekunowi lub nauczyciel 
narzuca jeden lub kilka tematów.
Przykład 3: Działania społeczno-obywatelskie. Opiekunami projektów są chętni nauczy-
ciele. Uczniowie realizują projekty związane z tematami społecznymi.

Sposoby na temat: » temat musi być ważny dla ucznia – to połowa sukcesu; każdy temat 
może personalnie odpowiadać uczniowi – jeśli tylko nauczyciel potrafi przedstawić go  
w taki sposób, aby odwołać się do rzeczy znanych lub – jeszcze lepiej – istotnych dla mło-
dego człowieka, » wywołaj burzę mózgów pt. „Mój temat na projekt edukacyjny”; zapisz 
wszystkie pomysły uczniów; przypomnij, że w czasie burzy mózgów nie można komen-
tować; następnie razem z uczniami ustal listę najciekawszych tematów, » podaj jeden 
temat z programu nauczania, który chcesz zrealizować; poproś uczniów, by w zespołach 
określili problemy do rozwiązania związane z tym tematem, » poszukaj w publikacjach 
organizacji pozarządowych tematów na społeczne projekty edukacyjne, » przeczytaj 
dalszą część tej publikacji, w której znajdziesz pomysły na projekty, » ten sam temat 
może być realizowany przez klika zespołów; planowaną pracę można też podzielić na 
mniejsze podzadania.

Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. 
§ 21a ust. 3. 
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

jak MOTyWOWać I DlaCzEgO?

motywacja – ogół procesów psychicznych pobudzających do działania.
motywowanie – kształtowanie prawidłowych postaw i umiejętności prowadzących do 
wewnętrznej motywacji aktywności poznawczej, społecznej i samorozwoju.
Źródło: Uczenie metodą projektów, pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak, Warszawa 2002.
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5 kroków motywujących:

krok 1. Stwórz odpowiedni klimat.
Lepiej pracuje się w atmosferze wzajemnej życzliwości, dobrych relacji, kiedy wspieramy 
się, troszczymy, doceniamy osiągnięcia. 

krok 2. Poznaj lepiej ucznia.
Poznaj indywidualne potrzeby i zainteresowania, skoncentruj uwagę na sposobach skła-
niania uczniów do tego, by czuli się odpowiedzialni za własną naukę i aktywnie się w nią 
zaangażowali.

krok 3. nie dawaj ani zbyt łatwych, ani zbyt trudnych zadań.
Dzięki temu uzyskasz umiarkowany poziom napięcia. Tutaj możesz indywidualizować 
pracę, wtedy uczniowie chętniej zabiorą się do wykonania zadania. 

krok 4. Podsuwaj możliwości osiągnięcia sukcesu. 
Doceniaj nie tylko efekt pracy, ale też wysiłek. Stosuj informację zwrotną; mów uczniowi, 
co jeszcze ma poprawić, a co zostało wykonane prawidłowo. 

krok 5. Stwórz przestrzeń, w której uczeń ma wpływ na rodzaj zadań, ustalenie nagród, 
konsekwencji. Przykład: uczniowie w grupach ustalają konsekwencje za niewywiązywa-
nie się z ustalonych zadań. Taką listę można zapisać w kontrakcie.  

Metoda MB (Motywacja Błyskawiczna): » sięgnąć w głąb siebie – bo skuteczna jest je-
dynie wewnętrzna motywacja, » uświadomić sobie, że warto to zrobić – bo to jest ważne 
dla mnie (cel osobisty), » wyjaśnić sobie, dlaczego chcę podjąć się jakiegoś zadania – bo 
najważniejsze jest, żeby tego chcieć, pragnąć, potrzebować, dążyć, » wyobrazić sobie, że 
już nastąpiła zmiana i zobaczyć jej pozytywne skutki. 

Motywacja jest ważna nie tylko dla ucznia, ale również dla nauczyciela. Zdecydowanie 
łatwiej być opiekunem projektu, mając wysoką motywację do prowadzenia projektu.

jak podtrzymać (lub przywrócić) motywację uczniów? » systematycznie sprawdzać, co 
naprawdę zostało zrobione, » spotykać się z uczniami często, nawet na krótko, » do-
ceniać i chwalić to, co już zrobili, » pomagać w razie poważnych problemów, » infor-
mować o projekcie rodziców i zachęcić ich do współpracy, » promować projekt poza 
szkołą, nawiązać kontakt z lokalnymi mediami, » zaangażować ekspertów i zewnętrz-
nych obserwatorów, » potraktować przygotowanie publicznej prezentacji jako źródło 
motywacji, » przypominać o perspektywie oceny (zaliczenia) i terminie ukończenia 
projektu, » oceniać i doceniać realizację poszczególnych etapów projektu, » stosować 
ocenianie kształtujące – oceniać poszczególne etapy pracy nad projektem.
Źródło: Agnieszka Mikina, Bożena Zając, Metoda projektów nie tylko w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół, Warszawa 2012.
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Propozycje  
projektów edukacyjnych

PROjEkT 1
TWORzyMy gRę MIEjSką. CO zROBIć,  

żEBy znalEŹć ŚlaDy POlakóW z WyBORu?

Dla większości gimnazjalistów typowe zwiedzanie zabytków z przewodnikiem nie jest 
fascynujące. Zadaniem uczniów jest stworzenie gry miejskiej na temat miejsc związanych 
z warszawiakami niemieckiego pochodzenia. 

Temat szczególnie ciekawy dla nauczycieli: historii, sztuki, wychowawców

¤ CElE EDukaCyjnE
poznanie miejsc, obiektów związanych z ważną dla historii Warszawy społecznością 
Polaków niemieckiego pochodzenia, uświadomienie wielokulturowej tradycji miasta.

¤ CEl PRakTyCzny
przygotowanie gry miejskiej o warszawiakach niemieckiego pochodzenia.

¤ ETaPy REalIzaCjI I zaDanIa
»  zapoznanie się z informacjami, np. na stronie polacyzwyboru.pl – obejrzenie wywiadów 

wideo z potomkami rodzin niemieckiego pochodzenia,
»  poszukanie informacji na temat gier miejskich, by wiedzieć, jak przygotować własną grę,
»  dyskusja nad koncepcją gry,
»  przygotowanie gry w formie papierowej lub elektronicznej,
»  zastanowienie się nad formą prezentacji projektu,
»  przeprowadzenie gry miejskiej i dokumentacja filmowa lub zdjęciowa z jej przebiegu,
»  publiczna prezentacja.

+ ŹRóDła
@  Wejdź na stronę polacyzwyboru.pl i wybierz zakładkę „wirtualny spacer”. Zapoznaj się 

z trzema opracowanymi trasami spacerowymi śladami „Polaków z wyboru”. Następnie 
wejdź w zakładkę „modyfikuj trasę” i stwórz własny szlak. Zwróć uwagę, że gotowe trasy 
wykorzystują zaledwie część opracowanych – w ramach „wirtualnego spaceru” – miejsc.

@  Wejdź na stronę urban-playground.org i w zakładce „projekty” zapoznaj się 
z informacjami na temat gier miejskich pomysłodawcy tego typu przedsięwzięć 
w Polsce, Krzysztofa „Sempa” Bieleckiego. Możesz zapoznać się także z relacjami 
i materiałem dotyczącym pierwszych i najsłynniejszych polskich gier miejskich 
„Urban playground” na stronie draakhan.info/up3city/historia.html.

@  Zapoznaj się z dostępnymi w internecie informacjami na temat gier miejskich, np. na 
stronach citygames.pl, gramiejska.pl, zebraprojekt.pl. 
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PROjEkT 2
EkSPERyMEnTujEMy z fOTOgRafIą. W jakI SPOSóB POkazać  

MIEjSCa znanE/nIEznanE W WaRSzaWIE?

Dzięki realizacji tego projektu uczniowie mogą zainteresować się fotografią lub rozwinąć 
pasję fotografowania. Młodzi ludzie poznają pioniera warszawskiej fotografii. Był nim 
Karol Beyer, Polak niemieckiego pochodzenia, który uwiecznił Warszawę i jej mieszkań-
caców w 2. połowie XIX w. Zainspirowani jego przykładem uczniowie mają wykonać zdję-
cia, które w ciekawy sposób zaprezentują miejsca i budynki związane z warszawianami 
niemieckiego pochodzenia. W realizacji projektu uczniowie mogą korzystać zarówno  
z fotografii analogowej, jak i cyfrowej.

Temat szczególnie ciekawy dla nauczycieli: historii, sztuki, języka polskiego oraz dla wy-
chowawców. 

¤ CEl EDukaCyjny
rozwijanie kreatywności, własnych zainteresowań, uświadomienie, że Warszawa to 
miejsce pasjonujące.

¤ CEl PRakTyCzny
przygotowanie prezentacji o Karolu Beyerze, pionierze warszawskiej fotografii, 
wykonanie zdjęć pokazujących – w interesujący sposób - miejsca związane  
z warszawianami niemieckiego pochodzenia. 

¤ zaDanIa
»  przeczytanie informacji o Karolu Beyerze dostępnych w internecie,
»  sfotografowanie kilku wybranych miejsc, które udokumentował w 2. połowie XIX w. 

Karol Beyer,
»  opcjonalnie: udział w warsztatach dotyczących poznania fotografii analogowej, 
»  opcjonalnie: odwiedzenie wybranego starego zakładu fotograficznego,
»  sfotografowanie kilku wybranych miejsc związanych z warszawianami pochodzenia 

niemieckiego,
»  przygotowanie prezentacji, w której znajdą się, m.in.: informacje o Karolu 

Beyerze, przykłady jego fotografii oraz współczesnych zdjęć miejsc, które 
niegdyś dokumentował pionier warszawskiej fotografii, zdjęcia miejsc związane 
z warszawianami niemieckiego pochodzenia, eksperymenty fotograficzne i graficzne 
wykonane przez uczniów, zainspirowanych tematyką projektu.

+ ŹRóDła
¶  Danuta Jackiewicz, Karol Beyer 1818–1877, Warszawa 2012.  
@  strona polacyzwyboru.pl (w szczególności zakładka „wirtualny spacer”)
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PROjEkT 3
kRęCIMy fIlM. CO zROBIć, żEBy zaInTERESOWać kOlEgóW  

fOlklOREM WaRSzaWSkIM?

Dzięki projektowi młodzi ludzie poznają folklor warszawski, który jest mało znany wśród 
młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie szukają informacji o Oskarze Kolbergu, człowieku, któ- 
ry zafascynował się folklorem, ponieważ uważał, że dokumentowanie zwyczajów, pieśni, 
tradycji służy odrodzeniu Polski. Przykład Kolberga ma posłużyć uczniom za wzór dobrej 
praktyki – interesowania się własnym folklorem. Uczniowie następnie szukają informacji 
o folklorze warszawskim, ludziach, instytucjach, które zajmują się tą tematyką. Następnie 
uczą się gwary warszawskiej, tańców i piosenek, poznają warszawskie potrawy. Uwieńcze-
niem projektu ma być zorganizowanie Dnia warszawiaka. 

Temat szczególnie ciekawy dla nauczycieli: historii, sztuki, wychowania  fizycznego oraz 
dla wychowawców.

¤ CEl EDukaCyjny
kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego, poznanie folkloru warszawskiego. 

¤ CEl PRakTyCzny
przygotowanie filmiku, który ma pokazać, jak Oskar Kolberg zainspirował uczniów  
do poznania folkloru warszawskiego. 

¤ zaDanIa
»  zebranie informacji na temat Oskara Kolberga,
»  znalezienie informacji na temat osób i instytucji zajmujących się folklorem 

warszawskim,
»  zapoznanie się z warszawską gwarą, tańcami, piosenkami, ubiorem oraz potrawami 

warszawskimi,
»  zorganizowanie Dnia warszawiaka, w jego ramach np. wystawa/prezentacja o Oskarze 

Kolbergu, o wybitnych promotorach warszawskiego folkloru (np. Stanisławie 
Grzesiuku, Stefanie Wiecheckim „Wiechu”, Staśku Wielanku), warsztaty z folkloru 
warszawskiego, potańcówka warszawska,

»  poznanie technik filmowania kamerą lub komórką,
»  prezentacja w formie filmiku.

+ ŹRóDła
@  Krzysztof Wittels, Kolbergowie – znani i nieznani, artykuł ze strony polacyzwyboru.pl.
¶  Wybrany tomik opowiadań Stefana Wiecheckiego „Wiecha”
@  Piosenki: Stanisława Grzesiuka, Staśka Wielanka na youtube.com
@  Strony poświęcone gwarze i tańcom, jak: gwara-warszawska.waw.pl,  

facebook.com/gwarawarszawska, facebook.com/Warszawiaki, domtanca.art.pl
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Projekt 4 
Uwalniamy wyobraźnię.  

Gdzie bije serce warszawy?

Dzisiejsza Warszawa nie ma swojego centrum, serca. Przestrzeń wokół Pałacu i Kultury nie 
jest przyjaznym miejscem. Przed II wojną światową sercem Warszawy był – znajdujący się 
przed Pałacem Saskim – plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W pałacu znajdował się 
wówczas Sztab Główny Wojska Polskiego, a na placu odbywały się najważniejsze uroczysto-
ści państwowe. Serce XIX-wiecznej Warszawy biło na – znajdującym się nieopodal – placu 
Teatralnym, pomiędzy gmachem teatru a budynkiem warszawskiego ratusza. We wcześ-
niejszych wiekach podobne funkcje spełniały: plac Zamkowy oraz staromiejski Rynek.
W projekcie chodzi o poszukanie informacji o miejscu, które było sercem Warszawy przed 
wojną, przeprowadzenie sondy wśród kolegów i koleżanek, mieszkańców społeczności 
lokalnej, gdzie – ich zdaniem – jest obecnie serce Warszawy. Następnie uczniowie zain-
spirowani opiniami wybierają miejsce, które powinno być sercem miasta, potem tworzą  
np. makietę tego miejsca. 

¤ cel edUkacyjny
kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności za swoje miejsce, pobudzanie 
do czynnego udziału w życiu społecznym. 

¤ cel Praktyczny
przygotowanie wystawy pt. „Serce Warszawy wczoraj, dziś i jutro”.

¤ zadania
»  poznanie miejsc w dawnej Warszawie, które kiedyś były jej sercem – ulubionym 

miejscem spotkań warszawiaków oraz najważniejszych uroczystości,
»  przeprowadzenie sondy wśród uczniów gimnazjum oraz członków społeczności 

lokalnej dotyczącej identyfikacji obecnego serca Warszawy, uzasadnienie, dlaczego  
to właśnie miejsce zostało wskazane, zebranie opinii na temat tego, czy i ewentualnie  
co powinno się tam zmienić,

»  dyskusja nad wyborem miejsca, które powinno być w przyszłości sercem Warszawy, 
jak powinno być ono zagospodarowane, stworzenie jego opisu lub makiety,

»  przygotowanie wystawy pt. „Serce Warszawy wczoraj, dziś, jutro”.

+ źródła
@  inicjatywa saski 2018: saski2018.pl
@  kulturaliberalna.pl/2014/04/14/bedzie-nowe-centrum-warszawy
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Ściągawka dla uczniów
Prawie wszystko o projekcie 

edukacyjnym...
Drodzy uczniowie! To ściągawka dla Was. Prawie wszystko o projektach. Przeczytajcie!

info

1. Co to jest projekt edukacyjny? 
Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działa-
niem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego 
problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. O co tu dokładnie chodzi? Rozkładamy definicję na 
części pierwsze
Projekt jest zespołowym działaniem uczniów: oznacza to, że nie 
możecie wykonać tego projektu sami. Będziecie pracować 
w zespole. O tym, jakie to będą zespoły, zadecyduje nauczy-
ciel – opiekun projektu. Oczywiście będą podczas realizacji 
projektu zadania, które będziecie wykonywać samodziel-
nie. Nauczyciel będzie wspierał Wasze działania.

Praca zespołowa to dobry start na przyszłość. Dzięki pra-
cy zespołowej możesz się nauczyć lepiej rozumieć innych. 
Może dzięki temu zyskasz nowych przyjaciół? Samodziel-
ne podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie 
swojej pracy, rozwiązywanie problemów, rozwijanie swo-
ich zainteresowań i pasji. To wszystko zyskujesz dzięki 
pracy zespołowej.

Projekt jest planowanym działaniem uczniów. To znaczy, że pod 
opieką nauczyciela określacie cele projektu, wybieracie 
sposoby realizacji projektu. 
Przykłady celów: Przeprowadzić ankietę wśród uczniów 
kl. II na temat… 
Przykłady narzędzi: książki, internet itp.

Projekt jest działaniem mającym na celu rozwiązanie konkretnego 
problemu.

Jak znaleźć problem do rozwiązania:
Nauczyciel może dać Wam już gotowy temat, który będzie 
zawierał jednocześnie problem do rozwiązania. Jeśli mu-
sicie sami go sformułować, to zastanówcie się, co jest dla 
Was ważne, czym się interesujecie. 
Temat projektu: „Moje miasto”.
Szukacie teraz problemu do rozwiązania. Może być on 
sformułowany np. w postaci pytania problemowego: Jak…? 
W jaki sposób…? Co możemy zrobić…?
Problem do rozwiązania: Co zrobić, żeby dowiedzieć się 
więcej o folklorze warszawskim? 
Przykład celu: należy zdobyć informacje na temat war-
szawskiej gwary, piosenek, kuchni.

3. Jak pracować dobrze w zespole? Wskazówki:
» Zorganizujcie wstępne spotkanie zespołu w miłej at-
mosferze. Porozmawiajcie o swoich zainteresowaniach. 
Zróbcie burzę mózgów pt.: „Zbieramy pomysły związane 
z tematem projektu”. Nie oceniajcie poszczególnych po-
mysłów w trakcie burzy mózgów. Dopiero po jej zakończe-
niu wspólnie zdecydujcie, które pomysły uważacie za traf-
ne. Ustalcie zasady współpracy w zespole, konsekwencje 
łamania zasad i niewywiązywania się z ustalonych zadań. 
Podzielcie się zadaniami.

Przykładowe zasady pracy w zespole:– mówimy komu-
nikatem „ja”. (przykład komunikatu „ja”: „zdenerwowało 
mnie Twoje zachowanie”; zamiast: „jesteś denerwują-
cy”),– traktujemy siebie z szacunkiem,– jesteśmy dla siebie 
mili,– oceniamy pracę i zachowania, a nie osoby,– jeśli się 
z czymś nie zgadzamy, mówimy o tym w uprzejmy sposób 
oraz proponujemy inne rozwiązanie.

» Rozwiązujcie konflikty w konstruktywny sposób. Warty 
polecenia jest konsensus, czyli szukanie takiego rozwiąza-
nia, które będzie akceptowalne dla wszystkich.

» Pamiętajcie, że mogą pojawić się bariery: niskie po-
czucie własnej wartości, brak motywacji, nieumiejętność 
planowania i organizowania własnej pracy, obawa przed 
negatywną oceną, brak doświadczenia w realizacji projek-
tów, brak zaufania do innych.

4. To Was czeka:
» kontrakt z opiekunem projektu, 
»  dokumentacja, która jest ważna podczas  

realizacji projektu,
» wykonywanie zaplanowanych działań,
» prezentacja projektu.

5 spraw, które musicie ustalić przed publicznym wystąpieniem:
1.  Co trzeba przygotować do publicznego wystąpienia? 

(Może poćwiczyć dykcję, nauczyć się jakiegoś programu 
komputerowego, kupić potrzebne rzeczy, np. album?)

2.  Ile czasu chcecie poświęcić na prezentację?
3.  W jaki sposób pokażecie efekty swojej pracy? (Wystawa, 

prezentacja, film?) 
4. Kto weźmie udział w prezentacji?
5. Jak będzie przebiegała prezentacja?
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Bibliografia do kart

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. (fragment dotyczący projektów)

§ 21a
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z za-

stosowaniem różnorodnych metod.
3.  Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6.  Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w rea-

lizacji projektu edukacyjnego.
7.  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów 

i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8.  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie 

ukończenia gimnazjum.
9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gim-

nazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10.  W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie infor-

macji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Bibliografia:
– Agnieszka Mikina, Bożena Zając, Metoda projektów nie tylko w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół, Warszawa 2012
– Bogusława Dorota Gołębnik (red.), Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002
– Joanna Góral-Wojtalik, Marcin Wojtalik, Projekty edukacyjne z edukacji globalnej. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2011
–  Michael V. Pantalon, Błyskawiczne wywieranie wpływu. Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania?  

Metoda w sześciu krokach, Gdańsk 2011. 
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KaRTa 1.6 WaRszaWa JuTRa
Wyganowski Stanisław, Królikowski 
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Strategia Rozwoju m.st. Warszawy  
do 2020 r. ze strony:  
strategia.um.warszawa.pl.
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lata 2011 ze strony stat.gov.pl.

KaRTy 2.1–2.7
Markiewicz Tomasz, Świątek 
Tadeusz W., Wittels Krzysztof, Polacy 
z wyboru. Rodziny pochodzenia 
niemieckiego w Warszawie w XIX 
i XX wieku, Warszawa 2012.
Informacje ze stron:
polacyzwyboru.pl, pl.wikipedia.org.

KaRTy 3.1, 3.2 ROdzina szlenKieRóW
Łoza Stanisław, Rodziny polskie 
pochodzenia cudzoziemskiego 
osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1, 
Warszawa 1932.
Oktabiński Krzysztof, Śladami filan-
tropów. Rzecz o rodzinie Szlenkierów 
i ich podwarszawskiej wilegiaturze 

w XIX i XX wieku, Warszawa 2007.
Polski słownik biograficzny:  
hasła: Franciszek Ksawery Szlenkier, 
Karol Jan Szlenkier, Jan Józef 
Szlenkier, Zofia Regina Szlenkier.

KaRTy 4.2–4.5
Fabryka Norblina, Opowieść 
o niezwykłej fabryce, Warszawa 2012.
Wybrane informacje na 
temat historii warszawskich 
przedsiębiorstw  
ze stron: polacyzwyboru.pl,  
madein.waw.pl, pl.wikipedia.org.

KaRTa 6.5 OsKaR KOlBeRg
Burszta Wojciech Józef, Trzy 
życia Oskara Kolberga, „Tygodnik 
Powszechny – Dodatek Specjalny”, 23 
lutego 2014.
Dębicka Stanisława, W starym 
gnieździe. Z sagi rodu Kolbergów, 
Warszawa 1989.
Wittels Krzysztof, Kolbergowie 
– znani i nieznani, artykuł ze strony 
polacyzwyboru.pl.

KaRTy 7.1–7.3
Ewangelicy warszawscy w walce 
Ewangelicy warszawscy w walce 
o niepodległość Polski w latach dru-
giej wojny światowej, Warszawa 1997.
Ewangelicy warszawscy w walce 
o niepodległość Polski 1939–1945. 
Słownik biograficzny, Warszawa 2007.
Polak-Pałkiewicz Ewa, Dobro zawsze 
powraca, ze strony: ewapolak-
palkiewicz.pl/dobro-zawsze-wraca-
czesc-ii-zofia-schuch-nikiel/
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WARSZAWA DZISIAJ
Warszawa jest stolicą województwa mazowieckiego oraz Polski. Jest największym polskim miastem 
pod względem liczby ludności (oficjalnie ok. 1,7 mln mieszkańców, wraz z osobami niezameldo-
wanymi ok. 2 mln) oraz powierzchni (517 km²). Liczba ludności Warszawy powoli rośnie głównie 
dzięki imigracji – osiedlają tu Polacy oraz cudzoziemcy. Ciekawostką jest, że ponad 54 proc. miesz-
kańców miasta to kobiety. Warszawa jest siedzibą najważniejszych urzędów w państwie, ambasad 
oraz centralnych instytucji kultury i nauki. Jest także głównym ośrodkiem gospodarczym Polski 
– tu znajdują się centrale wielu banków, swoje siedziby ma niemal 400 tysięcy przedsiębiorstw. 
Warszawa jest także drugim – po śląskim – ośrodkiem przemysłowym kraju.

Wiele do życzenia pozostawia pełna sprzeczności zabudowa Warszawy, widoczna szczególnie w cen-
trum, gdzie odbudowane po II wojnie światowej zabytkowe budynki często sąsiadują z nowoczes-
nymi biurowcami i apartamentowcami oraz betonowymi blokowiskami. Efekt chaosu estetycznego 
wzmacnia wszechobecność wielkoformatowych reklam, które niejednokrotnie zasłaniają praw-
dziwe zabytki. Dlatego dziś często Warszawa jest nazywana brzydkim miastem. Jednocześnie jest 
miastem wygodnym do życia. Posiada dobrą komunikację miejską, wysoką jakość wody i niższy 
niż w wielu polskich miastach poziom zanieczyszczenia powietrza. Jest miastem dynamicznym, 
z mnóstwem ciekawych inicjatyw oddolnych, z niskim wskaźnikiem bezrobocia i najwyższymi 
zarobkami w kraju. W Warszawie znajduje się wiele wspaniałych zabytków oraz pięknych miejsc, 
tu działają nowoczesne muzea i organizowane sa festiwale muzyczne o randze europejskiej. Być 
może dzisiejsza Warszawa nie jest piękna, ale niewątpliwie jest miastem ciekawym, młodym i dy-
namicznym, w którym ciągle dzieje się coś interesującego, ma też wspaniałą, choć tragiczną histo-
rię. Dlatego choć jedni ganią jej pozorną brzydotę i wielkomiejski pośpiech życia, inni ją kochają 
i nie wyobrażają sobie, by mogli mieszkać gdziekolwiek indziej. Niekiedy, chyba trochę na wyrost, 
jest przyrównywana do Berlina. Oba miasta – zniszczone w czasie II wojny światowej – mają pew-
ne wspólne cechy, np. pozostałości zabudowy socrealistycznej, wielość kulturalnych i społecznych 
inicjatyw oddolnych. 

1.1

Pzw_edu_scen1_karta1.indd   2 11/27/14   12:52:04 AM



WARSZAWA WCZORAJ 
– OBLICZA MIASTA 

Z PRZESZŁOŚCI

1.1.221.
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1.1.33
CENTRUM PRZEMYSŁOWE

1.

Zabudowania przed-Zabudowania przed-
siębiorstwa Zjednoczo-siębiorstwa Zjednoczo-

nych Browarów Warszaw-nych Browarów Warszaw-
skich p.f. Haberbusch skich p.f. Haberbusch 
i Schiele S.A., po 1921, i Schiele S.A., po 1921, 

fot. ze strony fotopolska.eufot. ze strony fotopolska.eu
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CENTRUM PRZEMYSŁOWE
Warszawa w 2. połowie XIX w. stała się atrakcyjnym miejscem do zakładania 

przedsiębiorstw i w niedługim czasie zmieniła się w potężne centrum przemysłowe. 

Na początku XX w. działało tu już ponad 450 zakładów przemysłowych, które zatrudniały ponad  
30 tysięcy pracowników. Dominował przemysł metalowy, silnie obecny był również: skórzany, spo-
żywczy i chemiczny. Największe zakłady powstały w tzw. Dzielnicy Zachodniej oraz w przylegają-
cych do Warszawy wsiach: Wielka Wola i Czyste (dziś tereny te należą do dzielnicy Wola). Sporo 
fabryk znajdowało się także na Powiślu i na Pradze, oraz – co może dziwić – w Śródmieściu. Część 
produkcji była przeznczona na wewnętrzny rynek Królestwa Polskiego, część zaś zaopatrywała 
ogromny i chłonny rosyjski rynek zbytu.

Największe warszawskie firmy na ogół nosiły wówczas nazwy brzmiące niepolsko, pochodzące od 
nazwisk właścicieli, którymi byli najczęściej przemysłowcy o niemieckim rodowodzie, tacy jak: Hen-
nebergowie, Klawowie, Pfeiffrowie, Schielowie, Schlenkierowie, Scholtzowie, Temlerowie, Wedlowie 
i Wernerowie. Często byli to potomkowie przybyszów z krajów niemieckich, którzy w poszukiwa-
niu lepszego życia zawędrowali niegdyś do Warszawy. Tu pobudowali młyny lub zakłady rzemieśl-
nicze, które z biegiem czasu, dzięki pomyślnej koniunkturze i umiejętnemu gospodarowaniu, stały 
się wielkimi przedsiębiorstwami. Zdarzało się też, że byli to imigranci z Prus, którzy świadomie 
wybrali Warszawę jako miejsce tworzenia rodzinnych biznesów, zwabieni doskonałą koniunkturą 
i perspektywą ogromnego, słabo uprzemysłowionego rynku rosyjskiego (w 1851 r. zniesiona została 
granica celna między Królestwem Polskim a Rosją, a w latach 60. XIX w. Warszawa stała się ważnym 
węzłem kolejowym – te dwa czynniki otworzyły przed Warszawą ogromny rosyjski rynek zbytu). 

Tak doszło do wykształcenia się nowej warstwy społecznej – burżuazji, dorównującej majętnością 
starej arystokracji. Jej przedstawiciele przeważnie wywodzili się z prostych rodzin rzemieślniczych,  
o cudzoziemskim, często niemieckim rodowodzie, które w krótkim czasie dorobiły się nad Wisłą praw-
dziwych fortun. Trudno się zatem dziwić, że przybysze błyskawicznie się polonizowali, stając się 
Polakami z wyboru. Świadectwem tego było zaangażowanie członków takich rodzin na rzecz od-
zyskania przez Polskę niepodległości oraz działalność społeczna i filantropijna na rzecz Warszawy 
i jej mieszkańców.

! PYTaNiE dO dYSkUSji
Jakie widzicie podobieństwa i różnice między dawną Warszawą (z XIX i 1. połowy XX w.)  
a współczesną?

1.3
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Ulica Nowy Świat, 1935Ulica Nowy Świat, 1935
fot. Henryk Poddębski, fot. Henryk Poddębski, 

Muzeum WarszawyMuzeum Warszawy
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PARYŻ PÓŁNOCY
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PARYŻ PÓŁNOCY
Warszawa przed I wojną światową, a także w okresie międzywojennym  

była często nazywana Paryżem Północy. Czy nazwa oddawała prawdziwy  
charakter miasta, czy raczej była nieco na wyrost?

W końcu XIX i na początku XX wieku powstało w Warszawie wiele efektownych kamienic oraz budynki 
publiczne o modnych eklektycznych fasadach, m.in. gmachy: Filharmonii, Politechniki, Zachęty i Sto-
warzyszenia Techników. Miasto szare i smutne, żyjące w cieniu warszawskiej cytadeli i pamiętające 
niedawne wypadki powstania styczniowego, zaczęło wyraźnie zmieniać się na lepsze. Uporządkowa-
ne zostały warszawskie parki i targowiska, wzdłuż chodników większych ulic posadzono szpalery 
drzew, sieć kanalizacji rozwiązała odwieczny problem rynsztoków, warszawskie ulice otrzymały 
oświetlenie elektryczne, a na głównych ulicach pojawiły się elektryczne tramwaje. Warszawa, któ-
ra u progu I wojny światowej przewyższała liczebnie Rzym, Madryt czy Hamburg, zaczęła, przy-
najmniej w centrum miasta, przypominać metropolię. Zaczęto ją wówczas nazywać Paryżem Pół-
nocy. Określenie to mogło pasować jedynie do centralnie położonej części miasta, tej zamożnej, 
pełnej luksusu i radości życia. Nie pasowało do rozległych dzielnic przemysłowych (Warszawa 
była wówczas dużym ośrodkiem przemysłowym), takich jak: Dzielnica Zachodnia, Powiśle i Praga, 
w których pomiędzy budynkami fabrycznymi stały nędzne, szare kamienice, zamieszkane przez 
biedne robotnicze rodziny. Tak pisał we Wspomnieniach warszawskich Antoni Słonimski w 1950 r.: 
„Zwykło się owe czasy nazywać pogodnymi, jak Warszawę tego okresu nazywa się »wesołą Warsza-
wą« i »Paryżem Północy«. Taką ją widziałem oczami siedemnastoletniego chłopca. Dziś mam co 
do tej pogody poważne wątpliwości. Być może robiła ona wrażenie Paryża na prowincjonalnych 
kupcach rosyjskich, którzy tu spędzali noce w szantanach, lub na zapijaczonych hreczkosiejach 
z Kutnowskiego, czy Łomżyńskiego. Dziś, gdy wspominam ten Paryż Północy, widzę ciemne ulice 
pokryte kocimi łbami, cuchnące moczem końskim. (…) W tym Paryżu Północy bydło zabijał rzezak 
rytualny, pierwszorzędne lecznice prywatne nie miały w pokojach wody bieżącej…”

Warszawa lat 20. XX w. była stolicą odrodzonego państwa polskiego – radosnego, ale i biednego.  
Ożywienie ruchu budowlanego nastąpiło dopiero w 2. połowie lat 20. Wówczas wybudowano mo-
numentalne gmachy urzędów państwowych, powstały też nowoczesne osiedla na Ochocie i Żo-
liborzu. W połowie lat 30. Warszawa przeżyła prawdziwy boom budowlany. Powstało wówczas 
wiele luksusowych i nowoczesnych domów czynszowych i willi, osiedla robotnicze oraz gmachy 
użyteczności publicznej. Wybrukowano dziesiątki kilometrów ulic, po których jeździły samochody 
i autobusy, pojawiły się prawdziwie europejskie sklepy o wielkich i bogatych witrynach, a nocą 
pełne wielkomiejskiego zgiełku ulice miasta rozkwitały światłami kolorowych neonów. Wieczo-
rami z teatrów i kin wylewały się elegancko ubrane tłumy, które podążały do kawiarń, restauracji 
i na dancingi, gdzie bawiono się nieraz do rana. Warszawę przed wybuchem II wojny światowej rów-
nież nazywano Paryżem Północy i określenie to wydaje się oddawać charakter ówczesnego miasta. 

! PYtANie dO dYskusji
Jakie widzicie podobieństwa i różnice między dawną Warszawą (z XIX i 1. połowy XX w.)  
a współczesną?

1.4
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1.1.55
MIASTO WIELOKULTUROWE

1.

Panorama Panorama 
Warszawy z kopu-Warszawy z kopu-

łą kościoła ewangeli-łą kościoła ewangeli-
cko-augsburskiego cko-augsburskiego 

św. Trójcy i kopułami św. Trójcy i kopułami 
prawosławnego soboru prawosławnego soboru 
św. Aleksandra Newskiegośw. Aleksandra Newskiego
fot. Zdzisław Marcinkowski, fot. Zdzisław Marcinkowski, 

Archiwum Państwowe Archiwum Państwowe 
m.st. Warszawym.st. Warszawy
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MIASTO WIELOKULTUROWE
Warszawa od początku swojej historii była miastem zróżnicowanym kulturowo i etnicznie. 
Największą liczebnie i wyróżniającą się kulturowo grupę etniczną Warszawy do II wojny 
światowej stanowili Żydzi. Szybko polonizująca się społeczność warszawskich Niemców 

była mniej liczna, ale ważna dla kultury i gospodarki miasta…

Warszawa została założona ok. 1300 r. na prawie niemieckim (które polegało na organizacji i zabu-
dowie miast według nowych, ujednolicownych wzorców) stąd obok kmieci i rycerzy mazowieckich 
znaleźli się w nim m.in. kupcy i rzemieślnicy niemieccy. Korzystne położenie (Wisła była ważnym 
szlakiem handlowym) oraz rosnąca polityczna rola miasta (w 1596 r. stało się faktyczną stolicą 
Rzeczypospolitej) przyciągały licznych cudzoziemców: handlarzy, rzemieślników, przedstawicieli 
wolnych zawodów oraz specjalistów w różnych dziedzinach. Byli wśród nich m.in. kupcy ormiań-
scy, ruscy, a przede wszystkim żydowscy. Ci ostatni jednak, począwszy od 1527, aż do 1795 r., nie mogli 
się osiedlać na terenie Starej i Nowej Warszawy, zamieszkiwali więc przeważnie tereny jurydyk 
(enklaw wydzielonych spod jurysdykcji miasta mających charakter prywatny) oraz na Pradze. 

W okresie renesansu i baroku działało w Warszawie wielu wybitnych architektów, przybyłych głównie 
z Włoch oraz z saskiego Drezna. Na zalewowych terenach wzdłuż obu brzegów Wisły od XVII w. po-
wstał szereg tzw. osad olęderskich, których mieszkańcami byli przybysze głównie z Niderlandów 
i Niemiec. Na początku XIX w. na terenach dzisiejszego Mokotowa powstały wsie: Szopy Niemie-
ckie i Szopy Francuskie, zamieszkane przez kolonistów z Europy Zachodniej, natomiast w okoli-
cach dzisiejszej ulicy Młynarskiej na Woli osiedlili się młynarze, przede wszystkim Niemcy. 

Okres zaborów – najpierw pruskiego, potem rosyjskiego – sprzyjał osiedlaniu się w Warszawie cu-
dzoziemców: urzędników, żołnierzy, kupców i przedsiębiorców. Władze Królestwa Polskiego, dbając 
o rozwój polskiego rzemiosła i przemysłu, zachęcały specjalistów cudzoziemskich do osiedlania 
się na terenach Królestwa, w tym i w Warszawie. Cudzoziemscy przedsiębiorcy, w szczególności zaś 
Niemcy, odegrali kluczową rolę w tworzeniu warszawskiego przemysłu w 2. połowie XIX w. 

Ta różnorodna, wielokulturowa Warszawa skończyła się wraz z zagładą miasta w okresie II wojny 
światowej. W szarej Warszawie okresu PRL mieszkało niewielu cudzoziemców. W świadomości 
współczesnych mieszkańców stolicy zatarło się poczucie, że Warszawa od zawsze była wielokul-
turowa.

Pamiętam, jak moja babcia opowiadała mi, że na jednym podwórku bawiła się  
z koleżankami Żydówkami, a do Niemca na Chłodną chodziła na ciastka z kremem... 
Marcin Wojtalik, warszawiak z urodzenia i wyboru

! PyTAnIE dO dySKUSjI
Jakie widzicie podobieństwa i różnice między dawną Warszawą (z XIX i 1. połowy XX w.)  
a współczesną?

1.5
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WARSZAWA JUTRA

Wizualizacja jednej z koncepcji Wizualizacja jednej z koncepcji 
przebudowy placu Narutowicza przebudowy placu Narutowicza 

autorstwa: Magdy Piotrowskiej, Zofi i autorstwa: Magdy Piotrowskiej, Zofi i 
Piotrowskiej, Adama Wiercińskiego Piotrowskiej, Adama Wiercińskiego 
i Hugona Kowalskiego, która zakłada i Hugona Kowalskiego, która zakłada 
m.in. udostępnienie placu pieszym, m.in. udostępnienie placu pieszym, 
rowerzystom i spacerowiczom, przy rowerzystom i spacerowiczom, przy 
ograniczeniu ruchu kołowego ograniczeniu ruchu kołowego 

(wprowadzenie podziemnego (wprowadzenie podziemnego 
tunelu) oraz wprowadzenie tunelu) oraz wprowadzenie 

nowej zabudowy, 2013 nowej zabudowy, 2013 
fot. ze strony futuwawa.plfot. ze strony futuwawa.pl
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WARSZAWA JUTRA
Jaka będzie Warszawa jutra?

Ponad 100 lat temu Ferdinand de Lesseps, twórca Kanału Sueskiego, widząc dynamiczny rozwój War-
szawy w końcu XIX w., prognozował, że XX w. Warszawa stanie się największym miastem Europy, 
gdzie będzie się dokonywać gigantyczna wymiana handlowa między Wschodem a Zachodem. Na 
skutek wydarzeń politycznych przepowiednia ta zupełnie się nie sprawdziła – wybuchła I wojna 
światowa, która zrujnowała warszawski przemysł, a podczas II wojny światowej doszło do niemal 
całkowitej zagłady miasta.

Trudno i dziś wyrokować o przyszłym kształcie Warszawy. Jaka będzie Warszawa w 2020, a jaka w 
2050 r.? Czy będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym, w którym będzie się wygodnie mieszkało 
i atrakcyjnie spędzało czas? Miastem, w którym komunikacja oparta jest na tanim i sprawnym 
transporcie miejskim, z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi i obszarami zamkniętymi dla ruchu 
samochodowego? Czy będzie ważnym w regionie ośrodkiem edukacji, badań i kreatywności? Czy 
uda się osiągnąć, przynajmniej w centralnie położonych dzielnicach miasta, ład przestrzenny?  
W ostatnich latach w Urzędzie m.st. Warszawy opracowano szereg dokumentów strategicznych. 
Najważniejszym jest przygotowana w 2005 r. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. Doku-
ment ten do najważniejszych celów zalicza: 1) poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkań-
ców Warszawy; 2) wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców m.in. poprzez pielęgnowanie 
tradycji; 3) rozwijanie funkcji metropolitalnych Warszawy; 4) rozwój nowoczesnej gospodarki opar-
tej na wiedzy i badaniach naukowych; 5) osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego.  
Z perspektywy 2014 r. widać, że miasto z dużym powodzeniem zaangażowało się w realizację pierw-
szych trzech celów, zaś uporządkowanie przestrzeni miasta wydaje się celem wręcz nierealnym. 

W ostatnich latach w centrum miasta powstało wiele nowych budynków, z których tylko nieliczne  
w sposób udany zostały wkomponowane w otoczenie. Planowane zmiany w przestrzeni miasta bu-
dzą ogromne emocje. Nieustannie toczy się na ich temat debata w stołecznych mediach, w ramach 
popularnego festiwalu Warszawa w Budowie, wokół wystawy „Plany na przyszłość” oraz w interne-
cie (m.in. na stronie futuwawa.pl, gdzie prezentowane są niezrealizowane projekty urbanistyczne  
i architektoniczne). 

Warszawa zmienia się na naszych oczach: powstają nowe inwestycje komunikacyjne (budowana jest 
obwodnica, rusza druga linia metra, wymieniane są tabory tramwajowe) i infrastrukturalne (m.in. 
nowoczesna oczyszczalnia ścieków, renowacja Warszawskiej Stacji Filtrów), dynamicznie rozwijają 
się peryferyjne dzielnice miasta, powoli, lecz konsekwentnie przybywa też mieszkańców. Co cie-
kawe, według Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost liczby mieszkańców zawdzięcza Warszawa 
przybyszom – co roku w stolicy osiedla się ponad 35 tys. Polaków i ok. 1,5-2 tys. cudzoziemców. Licz-
ba mieszkańców Warszawy, mimo ujemnego przyrostu naturalnego, ciągle, choć powoli, rośnie. 
Obecnie wynosi ok. 1,7 mln, a w 2020 r. ma przekroczyć 1,8 mln.

1.6
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2.2.11
Czekolada

2.

Reklama fi rmy Reklama fi rmy 
„E. Wedel”, 1880„E. Wedel”, 1880

ze zbiorów ze zbiorów 
Tadeusza W. ŚwiątkaTadeusza W. Świątka

Pzw_edu_scen2_karta1_CS5.indd   1 11/27/14   8:33 PM



Czekolada
Kto z Was jadł czekoladę wedlowską? Czy zauważyliście, że na opakowaniach tej czekolady zawsze 
znajduje się podpis „E. Wedel”? Wprowadził go Emil Wedel, właściciel czekoladowego przedsiębior-
stwa. Znakował wyroby kopią własnego podpisu, by uniemożliwić oszustom podrabianie słodyczy.

Początki najsłynniejszej warszawskiej fabryki czekolady sięgają połowy XIX w. Najpierw był to 
niewielki zakład wyrobów cukierniczych i czekolady wraz z cukiernią przy ul. Miodowej (Śród-
mieście). Założył go pochodzący z Turyngii Karol Wedel. Przedsiębiorstwo szybko się rozwijało  
i wkrótce zostało przeniesione na ulicę Szpitalną, gdzie powstała fabryka i pijalnia czekolady. 
Wnuk Karola, Jan, przeniósł ciągle rozwijający się zakład do potężnych zabudowań na Kamionku 
(Praga-Południe), w których produkuje się wyroby wedlowskie do dziś. 

Przed II wojną światową wyroby Wedla sprzedawały się tak dobrze, że firma prowadziła własne 
sklepy nie tylko w miastach Polski, ale i Paryżu, Londynie oraz Nowym Jorku. Opakowania słodyczy 
projektowali znani polscy artyści. Obecnie Wedel nie jest już firmą polską. Fabryka, zabrana po  
II wojnie światowej prawowitym właścicielom, nigdy nie została zwrócona, w ostatnich zaś latach 
została kupiona przez firmę azjatycką, która ją obecnie prowadzi. 

2.1
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Artur Franciszek Michał Artur Franciszek Michał 
Oppman „Or-Ot” w mun-Oppman „Or-Ot” w mun-
durze podpułkownika WPdurze podpułkownika WP
Narodowe Archiwum Narodowe Archiwum 

CyfroweCyfrowe

2.2.22
Legendy warszawskie
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Legendy warszawskie
Mieszkaniec Warszawy powinien znać warszawskie legendy. Zostały one spisane przez Artura Opp-
mana – warszawskiego poetę i dziennikarza piszącego pod pseudonimem Or-Ot. Oppman bardzo 
interesował się historią Warszawy. Przez pewien czas mieszkał na Starym Mieście przy ulicy Kano-
nia. Spisywał podpatrzone zwyczaje prostych ludzi, a także warszawskie legendy (m.in. o syrence, 
o bazyliszku, o złotej kaczce). 

Artur Oppman urodził się w Warszawie w 1867 r. Rodzina Oppmana przybyła do Polski z Turyngii jesz-
cze na początku XVIII w., za panowania Augusta II Mocnego. W XIX w. była już spolonizowana – dzia-
dek poety brał udział w powstaniu listopadowym, a ojciec – który prowadził fabrykę musztardy 
w Warszawie – uczestniczył w powstaniu styczniowym. Sam Artur Oppman brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej.

2.2
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2.2.33
Piłka nożna

2.

Drużyna Drużyna 
KS Polonia KS Polonia 

w 1915 r., m.in.: w 1915 r., m.in.: 
Wacław Gebethner Wacław Gebethner 

(siedzi pierwszy od lewej) (siedzi pierwszy od lewej) 
i Tadeusz Gebethner i Tadeusz Gebethner 
(klęczy pierwszy (klęczy pierwszy 
od prawej) od prawej) 

Muzeum Sportu Muzeum Sportu 
i Turystykii Turystyki
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Piłka nożna
MKS Polonia Warszawa jest najstarszym czynnym piłkarskim klubem w Warszawie. Początki Polonii 
sięgają 1911 r., kiedy to doszło do połączenia dwóch drużyn gimnazjalnych: Stella (Szkoły Konopczyń-
skiego) i Merkury (Szkoły Zgromadzenia Kupców). Przekształcenie drużyny w klub sportowy stało 
się możliwe dopiero w 1915 r., po ucieczce z Warszawy Rosjan i zajęciu miasta przez Niemców, któ-
rzy zezwolili na działalność polskich organizacji sportowych. 

Jednym z inicjatorów powołania klubu i jego długoletnim prezesem był Tadeusz Gebethner, który 
pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej. W Polonii grał na pozycji pomocnika. Wraz ze 
swoją drużyną wywalczył w 1921 r. tytuł wicemistrza Polski. W latach 1915–1925 rozegrał łącznie  
137 oficjalnych meczów w barwach swojego macierzystego klubu, będąc jednocześnie przez więk-
szość z nich kapitanem drużyny. Karierę piłkarską zakończył w wieku 28 lat.

Warto wspomnieć, że później Tadeusz Gebethner poświęcił się pracy w rodzinnym przedsiębiorstwie 
księgarsko-wydawniczym – rodzina Gebethnerów prowadziła bodaj najsłynniejsze warszawskie wy-
dawnictwo „Gebethner i Wolff”. Walczył w obronie Polski w 1939 r. oraz w powstaniu warszawskim, 
w którym został ciężko ranny; zmarł w niemieckim obozie jenieckim. W latach 1942–1944 ukrywał 
rodzinę żydowską, którą wykupił po jej aresztowaniu i wysłał na Węgry. Za ten czyn otrzymał po-
śmiertnie, w 1981 r., tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

2.3
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2.2.44
Gimnazjum

Wycieczka uczennic Wycieczka uczennic 
Żeńskiego Prywatnego Żeńskiego Prywatnego 

Gimnazjum im. Cecylii Plater-Gimnazjum im. Cecylii Plater-
-Zyberkówny w Warszawie. -Zyberkówny w Warszawie. 
Wizyta w polskim hospicjum Wizyta w polskim hospicjum 
św. Stanisława przy ul. Botteghe św. Stanisława przy ul. Botteghe 
Oscure w Rzymie, Rzym, 1928Oscure w Rzymie, Rzym, 1928

fot. Luigi Chevreton, Narodowe fot. Luigi Chevreton, Narodowe 
Archiwum CyfroweArchiwum Cyfrowe
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Gimnazjum
Prywatne Żeńskie Szkoły im. Cecylii Plater-Zyberkówny to obecnie zespół składający się ze szkoły 
podstawowej, gimnazjum oraz liceum żeńskiego w Warszawie, przy ul. Pięknej 24/26 (Śródmieście). 
Cecylia Plater-Zyberkówna była znaną działaczką społeczną i oświatową. W 1883 r. przy ul. Pięknej 
24 założyła prywatną szkołę dla dziewcząt. W okresie XX-lecia międzywojennego była to jedna 
z najlepszych, najdroższych i najnowocześniejszych szkół średnich w Warszawie. Jej wychowanki 
nazywano „Platerkami”. W okresie okupacji niemieckiej, a potem w okresie PRL, szkoła nie mogła 
funkcjonować. Pod koniec lat 90. XX w. nastąpiła reaktywacja szkoły, która działa do dziś.

Hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna pochodziła za starej, zamożnej rodziny rycerskiej, która wywo-
dziła się z Westfalii. Była zakonnicą, przełożoną Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Najświętszego 
Serca Jezusowego w Warszawie. Założyła dwie szkoły dla dziewcząt: w Warszawie przy ul. Pięk-
nej i szkołę gospodarstwa wiejskiego w majątku Chyliczki pod Warszawą (dziś gmina Piaseczno). 
W okresie wzmożonej rusyfikacji walczyła o polskość nauczania. 

2.4
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Romuald TrauguttRomuald Traugutt
Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawiew Warszawie

2.2.55
Powstanie styczniowe
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Powstanie styczniowe
Znacie na pewno z lekcji historii ostatniego dyktatora powstania styczniowego, Romualda Traugutta. 
Trauguttowie byli rodziną pochodzenia niemieckiego. Pierwszy z Trauguttów przybył do Polski 
z Saksonii i był oficerem gwardii króla Augusta II Mocnego. Dziadek Romualda Traugutta, Jakub, 
brał udział w powstaniu kościuszkowskim. 

Romuald Traugutt ponoć od dziecka pragnął zostać inżynierem. Gdy jednak starania, by dostać się 
na studia inżynierskie, nie powiodły się, wybrał karierę wojskową w armii carskiej. Brał udział 
w tłumieniu rewolucji na Węgrzech oraz w wojnie krymskiej. W końcu, na własne życzenie, zo-
stał zwolniony z armii rosyjskiej i wraz z rodziną osiadł w majątku koło Kobrynia (dziś Białoruś). 
Był przeciwnikiem powstania styczniowego, ale kiedy wybuchło, zgodził się poprowadzić lokalny 
oddział, z którym stoczył kilka potyczek. Z nadania tajnego Rządu Narodowego otrzymał awans 
na generała, a 17 października 1863 r. został dyktatorem powstania. Aresztowany kilka miesięcy 
później, został w następnym roku stracony na stoku cytadeli (Żoliborz). Postawa Traugutta jest 
symbolem poświęcenia i męczeństwa dla Ojczyzny. 

2.5
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2.2.66
Rynek StaRego MiaSta

2.

Tomasz Mann Tomasz Mann 
w otoczeniu polskich w otoczeniu polskich 

literatów (m.in. Kazimierza literatów (m.in. Kazimierza 
Wierzyńskiego, Jana Wierzyńskiego, Jana 
Lechonia, Juliana Tuwima) Lechonia, Juliana Tuwima) 
w winiarni „U Fukiera”, w winiarni „U Fukiera”, 
marzec 1927marzec 1927

Narodowe Archiwum Narodowe Archiwum 
CyfroweCyfrowe
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Rynek StaRego MiaSta
Na Starym Mieście jest wiele restauracji. Jedną z bardziej znanych jest „U Fukiera”, która znajduje się  
w miejscu, gdzie przed II wojną światową funkcjonowała najsłynniejsza warszawska winiarnia.  
Założył ją w 1810 r. Florian Fukier. Winiarnia posiadała w piwnicach kamienicy słynny skład win, 
w którym znajdowały się trunki pochodzące nawet z początku XVII w. Niestety ich zapas został 
zrabowany w czasie II wojny światowej przez niemieckich okupantów. W czasie powstania war-
szawskiego fukierowska kamienica została zburzona, a odbudowana po wojnie, została odebrana 
przez władze PRL prawowitym właścicielom. Tradycja pozostała jednak w nazwie winiarni. Dziś 
restauracja U Fukiera nie należy już do rodziny słynnych winiarzy. 

Potomkowie Floriana Fukiera żyją jednak w Warszawie do dziś i należą do jednej z najstarszych war-
szawskich rodzin. Pierwszym z rodu Fukierów, który osiadł w Warszawie, był Jerzy Fugger – bogaty 
kupiec, właściciel dwóch kamienic, folwarku i kilku placów, a także ławnik oraz rajca Starej War-
szawy. Pochodził on z Augsburga, z rodziny zamożnych kupców niemieckich, do Warszawy przybył 
ok. 1515 r. i osiadł w niej na stałe, spolszczając nazwisko na Fukier. 
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2.2.77
Ministerstwo 

edukacji narodowej

2.

Gmach Ministerstwa Gmach Ministerstwa 
Wyznań Religijnych Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego i Oświecenia Publicznego 
w Warszawie, przed 1939 r.w Warszawie, przed 1939 r.

Narodowe Archiwum Narodowe Archiwum 
CyfroweCyfrowe
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Ministerstwo  
edukacji narodowej

Budynek tego ministerstwa stoi przy al. Jana Chrystiana Szucha, w Śródmieściu Warszawy. Jan 
Chrystian Schuch był drezdeńskim architektem i ogrodnikiem, który w 1775 r. przybył do Warszawy  
i osiadł tu na stałe. Tworzył założenia krajobrazowe w posiadłościach rodzin arystokratycznych, 
pracował także dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To on przekształcił Łazienki Kró-
lewskie w ogród w stylu angielskim, a więc w taki, jakim go znamy. Zakomponował również  
m.in. park krajobrazowy w posiadłości księżnej Izabeli Lubomirskiej w Mokotowie. Warto wspo-
mnieć, że potomkowie Jana Chrystiana Schucha żyją w Warszawie do dziś i – co ciekawe – jeszcze 
do niedawna był wśród nich uprawiany zawód architekta (budowniczego).

W XX-leciu międzywojennym reprezentacyjną ulicę w pobliżu Łazienek nazwano aleją Szucha. I tak 
ją nazywamy również obecnie, chociaż w okresie PRL nosiła nazwę alei 1 Armii Wojska Polskiego. 
Przy al. Szucha stoi wiele reprezentacyjnych budynków, m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ten ostatni gmach ma złowrogą historię – w okresie okupacji 
mieścił się w nim areszt śledczy gestapo. Określenie „trafić na Szucha” było synonimem areszto-
wania przez gestapo.

2.7
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Karol Jan i Maria z domu Karol Jan i Maria z domu 
Grosser Szlenkierowie Grosser Szlenkierowie 

fot. ze zbiorów rodziny fot. ze zbiorów rodziny 
SzlenkierówSzlenkierów

3.3.11
Jesteście 

rodziną szlenkierów

z historii rodziny

3.
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Jesteście rodziną 
szlenkierów

»   Jesteście filantropami z rodziny Szlenkierów. Waszym zadaniem jest podjąć decyzję:  
na jakie działanie dobroczynne przeznaczycie pieniądze w dzisiejszej Warszawie? 

»   Przeczytajcie poniższe informacje o Szlenkierach.

»   Rozdzielcie między sobą role: 
Franciszek Ksawery Szlenkier ................................................................................................................................................................................................  
Karol Jan Szlenkier ..............................................................................................................................................................................................................................  
Jan Józef Szlenkier ..............................................................................................................................................................................................................................  
Zofia Regina Szlenkierówna .....................................................................................................................................................................................................

»   Pokażcie na drzewku decyzyjnym proces podejmowania Waszej decyzji. 

¶ z historii rodziny... PrzeczytaJcie!
Rodzina Schlenkerów przybyła do Polski z niemieckiego Szwarcwaldu w okresie prześladowań reli-
gijnych okresu wojny trzydziestoletniej (1618–1648). Początkowo osiedliła się w Toruniu. Na przeło-
mie XVIII i XIX w. do Warszawy przywędrowało trzech braci Schlenkerów: Samuel Gotthilf, Jakub 
Gottlieb i Jan Karol. Tylko ten ostatni ożenił się i miał troje dzieci – do dziś w Warszawie żyją jego 
potomkowie. W XIX w. spolonizowali swoje nazwisko ze Schlenker, na Szlenker, w końcu Szlenkier. 
Szlenkierowie byli rodziną mieszczańską, zajmowali się garbarstwem oraz kupiectwem, należe-
li do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Byli ludźmi przedsiębiorczymi, którzy 
w sposób konsekwentny prowadzili interesy, dochodząc do zamożności. W dziejach Warszawy za-
słynęli z zaangażowania społecznego i filantropii. Na warszawskiej Woli znajduje się ulica Szlen-
kierów, upamiętniająca tę zasłużoną dla miasta rodzinę, zaś Ambasada Włoch (pl. Dąbrowskiego, 
Śródmieście) ma siedzibę w pałacu Szlenkierów – okazałym, neorenesansowym gmachu, wybudo-
wanym pod koniec XIX w. przez Karola Jana Szlenkiera.

3.1

Jan Karol (1780–1826) + Elżbieta Rozyna Schüssler (1788–1845)
przyjechał z Torunia do Warszawy

Franciszek Ksawery (1814–1871)
kupiec, społecznik

Jan Karol (1811–1873) + Anna Barbara Temler (1821–1884)
właściciel garbarni na Pradze i Woli

Jan Józef (1848–1910)
przedsiębiorca, społecznik

Karol Jan (1839–1900) + Maria Zenobia Grosser (1850–1913)
wybitny przedsiębiorca, społecznik i filantrop

Zofia Regina Szlenkierówna (1882–1939)
pielęgniarka, działaczka społeczna i filantropka

Maria Anna (1870–1940)
filantropka
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Zofi a Regina Zofi a Regina 
Szlenkierówna Szlenkierówna 

w stroju balowym, w stroju balowym, 
ok., 1900ok., 1900
fot. ze zbiorów rodziny fot. ze zbiorów rodziny 

SzlenkierówSzlenkierów

rodzina Szlenkierów

3.3.223.
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rodzina Szlenkierów
Franciszek Ksawery Szlenkier (1814–1871) – był znanym kupcem, pełnił też różne funkcje społeczne, był 
filantropem. Był m.in.: przewodniczącym Zgromadzenia Kupców Warszawskich, prezesem kolegium koś-
cielnego przy zborze ewangelickim. Po upadku powstania styczniowego z powodów politycznych musiał 
opuścić kraj. Osiadł w Paryżu, gdzie zasłużył się, wspierając z własnych pieniędzy rodaków, którzy znaleźli 
się na uchodźstwie, przede wszystkim zaś uczącą się w Paryżu polską młodzież. Przyczynił się do powstania 
Stowarzyszenia Pomocy Naukowej, którego był skarbnikiem, wielokrotnie finansowo wspomagał paryską 
Bibliotekę Polską.

Karol Jan Szlenkier (1839–1900) – był wybitnym przedsiębiorcą, dorobił się znacznego majątku, był także 
społecznikiem i filantropem. Czego się dotknął, to mu wychodziło. Wraz z młodszym bratem, Janem Józefem, 
utworzył spółkę „Garbarnia Bracia Szlenkier”, która specjalizowała się w produkcji skór podeszwowych i skó-
rzanych pasów transmisyjnych do maszyn. Wybudował garbarnię w Berdyczowie (dziś Ukraina), która dzięki 
dostawom dla armii carskiej stała się największym tego typu zakładem w Rosji. Zainteresowany produkcją 
tekstyliów, założył w Warszawie firmę „Fabryka Firanek, Tiulu i Koronek Szlenkier, Wydżga i Weyer”, która 
również odniosła sukces. Pełnił funkcje: prezesa Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Warszawie oraz preze-
sa Kasy Przemysłowców Królestwa Polskiego. Angażował się też społecznie. Wprowadzał w swoich zakładach 
nowoczesne rozwiązania socjalne: kasę chorych, ubezpieczenia na starość, kasę oszczędnościową, premiował 
pracowników za długoletnią nienaganną pracę. W 1880 r. założył trzyletnią szkołę dla dzieci swoich pracow-
ników, która – już po jego śmierci – została przekształcona w Szkołę Rzemieślniczą. Był członkiem m.in.: Ko-
mitetu Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Warszawie, rady opiekuńczej Towarzystwa Opieki nad Ubogimi 
Matkami i ich Dziećmi w Warszawie. W testamencie zapisał ogromną wówczas kwotę 500 tys. rubli na cele 
charytatywne i społeczne. 

Jan Józef Szlenkier (1848–1910) – przemysłowiec, działacz społeczny i filantrop. Wraz z bratem Karolem 
Janem prowadził spółkę „Garbarnia Bracia Szlenkier”. Po ponad 30 latach odszedł z tej firmy i założył spółkę 
„Bracia Pfeiffer, Szlenkier, Froelich i Temler”, która jednak nie przyniosła spodziewanych dochodów i została 
rozwiązana. Angażował się w działania społeczne, był kuratorem warszawskiego szpitala ewangelicko-augs-
burskiego, prezesem Przytułku dla Rzemieślników i Robotników Fabrycznych, działał też w innych organi-
zacjach. Był również hojnym darczyńcą – m.in. sfinansował zakup aparatury medycznej do szpitala ewan-
gelicko-augsburskiego, ufundował ołtarz główny w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Wiązownie, 
wspierał finansowo instytucje niosące pomoc, m.in.: Przytułek dla Rzemieślników i Robotników Fabrycznych, 
Szpital Wolski, Ewangelicko-Augsburskie Stowarzyszenie Opieki nad Dziewicami, Chrześcijańskie Towarzy-
stwo Ochrony Kobiet.

Zofia Regina Szlenkierówna (1882–1939) – pielęgniarka, filantropka, fundatorka Szpitala Dziecięcego 
im. Karola i Marii w Warszawie, inicjatorka i dyrektorka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, pionierka pol-
skiego pielęgniarstwa świeckiego. 
W 1905 r. wyjechała do Szwajcarii, gdzie zapisała się jako wolna słuchaczka na medycynę na uniwersytet w Gene-
wie. Studia przerwała, by odbyć roczny kurs w Szkole Pielęgniarstwa w Londynie. Po powrocie do kraju zakupiła 
ok. 20 ha gruntu w znanej z walorów klimatycznych Wiązownie (k. Otwocka) w celu utworzenia sanatorium 
dla dzieci po przebytych ciężkich chorobach. Jednak pod naciskiem przyjaciół i opinii warszawskich lekarzy 
zdecydowała się odłożyć tę inwestycję w czasie, a zająć się budową szpitala pediatrycznego w podwarszawskiej 
wsi Wielka Wola (dziś to dzielnica Wola), w której mieszkały bardzo biedne rodziny robotnicze.
W 1909 r. wyjechała za granicę, by zwiedzić najnowocześniejsze szpitale, poznać ich wyposażenie i organizację. 
Powróciwszy z podróży, energicznie zabrała się do realizacji projektu, a w 1913 r. Szpital Pediatryczny im. Karola 
i Marii został otwarty. Wysoki koszt budowy – 557 tys. rubli – sfinansowała z własnych pieniędzy. Lecznica mieś-
ciła się w dziewięciu nowocześnie zaprojektowanych i wyposażonych, wolno stojących pawilonach rozlokowa-
nych na parceli pomiędzy ulicami: Leszno, Żytnią i Karolkową. Szpital został przekazany do bezpłatnego użytku 
władzom Warszawy. Zofia objęła funkcję jego kuratorki, zajmowała się sprawami gospodarczymi i finansowy-
mi. Opiekę nad dziećmi – co było wówczas novum – powierzyła grupie świeckich pielęgniarek, z których część 
wykształciła w nowym zawodzie na własny koszt. Szpital Karola i Marii był placówką wzorcową – posiadał 
doskonałe wyposażenie, stałą opiekę pielęgniarską, przeznaczony był dla wszystkich dzieci (obowiązywał zakaz 
stosowania dyskryminacji rasowej i religijnej). Funkcjonował aż do wybuchu powstania warszawskiego. 6 sierp-
nia 1944 r. Niemcy wymordowali część chorych i personelu, łącznie ok. 100 osób, a budynki podpalili. Do dziś 
przetrwał tylko jeden pawilon, ale nie pełni już pierwotnej funkcji. 
Za swoje zasługi Zofia Szlenkier otrzymała wiele wyróżnień oraz orderów państwowych i odznaczeń między-
narodowych. Jest dziś patronką kilku szkół medycznych w Polsce. 
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4.2

Fabryka NorbliNa
Fabryka Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Metalowych „Norblin, B-cia Buch i T. Werner”  

ul. Żelazna 49/51/53

Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych pod firmą „Norblin, B-cia Buch i T. Werner” powstało 
w 1893 r. Spółkę założyli dwaj szwagrowie: Ludwik Norblin i Teodor Werner. Pierwszy był potom-
kiem słynnego francuskiego malarza, Jean-Pierre’a Norblina, który przybył nad Wisłę w końcu 
XVIII w. i jest dziś uważany za ojca polskiego malarstwa rodzajowego. Drugi pochodził z rodziny 
przedsiębiorców o korzeniach niemieckich. W końcu XIX w. mieszkający w Warszawie Norblino-
wie i Wernerowie byli już Polakami.

Spółka rozwijała się dynamicznie i przed I wojną światową należała do czołówki przemysłu metalo-
wego na ziemiach polskich. W nowocześnie wyposażonej fabryce przy ul. Żelaznej 49/51/53 w War-
szawie produkowano m.in. tzw. platery, tj. sztućce, serwisy stołowe, przybory toaletowe i biurowe 
oraz wyposażenie kościołów wykonane ze stopów metali pokrytych warstwą srebra. Były to często 
przedmioty artystyczne, projektowane zgodnie z obowiązującą w danym okresie modą. Wielo-
krotnie zdobywały prestiżowe nagrody na krajowych i międzynarodowych wystawach. Bywały 
ozdobą wielu polskich i rosyjskich domów. Spółka produkowała również prefabrykaty z metali 
kolorowych, m.in. mosiężne blachy, rury i pręty. Posiadała wiele sklepów na ziemiach polskich  
i w Rosji. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa przerwała I wojna światowa. Uciekający w 1915 r. 
przed niemieckim frontem Rosjanie wywieźli maszyny i część surowca, dlatego po zakończeniu 
wojny firma musiała zacząć działalność niemal od początku. Dzięki zamówieniom państwowym 
(fabryka wytwarzała m.in.: krążki, z których bito w mennicy monety, łuski karabinowe i artyleryjskie  
oraz przewody telefoniczne i telegraficzne) firma odbudowała utraconą pozycję, unowocześniła 
produkcję i utworzyła potężną fabrykę w Głownie pod Łodzią – filię przedsiębiorstwa. Tuż przed 
II wojną światową zatrudniała niemal 2 tys. pracowników. W powstaniu warszawskim duża część 
zakładu przy ul. Żelaznej została zburzona. Po wojnie fabrykę odbudowano i uruchomiono w niej 
produkcję. W 1948 r. firma została znacjonalizowana i przekształcona w Walcownię Metali „War-
szawa”.

Dziś zabudowania tzw. Fabryki Norblina – tak bowiem w skrócie nazywana jest dziś stara fabryka 
– stoją nadal, są wpisane wraz z maszynami do rejestru zabytków i niebawem mają zostać wkompo-
nowane w nowoczesną zabudowę biurową.
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4.4.33
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4.3

Fabryka Wedla
Fabryka Cukrów i Czekolady spółki „E. Wedel” SA

ul. Zamoyskiego 28/30

Wedlowska fabryka czekolady to chyba najsłynniejsza z warszawskich firm. Jej historia sięga roku 
1851, kiedy to Karol Ernest Wedel, cukiernik przybyły z Berlina, założył przy ul. Miodowej pierwszą, 
niewielką wytwórnię czekolady. Wyroby szybko zdobyły uznanie mieszkańców Warszawy. Ówczes-
na prasa chwaliła nawet rzekome walory zdrowotne śmietankowych karmelków Wedla, określa-
jąc je jako „…szczególny utwór cukierniczy, a nade wszystko wyborny środek leczniczy i łagodzący 
wszelkie cierpienia piersiowe”. 

Rozrastający się zakład wkrótce został przeniesiony na ul. Szpitalną 4/6/8, gdzie powstała fabry-
ka czekolady, a później także sklep z wyrobami czekoladowymi, który funkcjonuje do dziś. Drugim 
właścicielem firmy został w 1876 r. syn Karola, Emil. Nim się to jednak stało, musiał poznać tajniki 
kunsztu cukierniczego, odbyć praktykę w zakładach cukierniczych Europy Zachodniej oraz przez 
kilka lat pracować w rodzinnej firmie pod okiem ojca. To właśnie jego podpis widnieje do dziś na 
wedlowskich wyrobach i na ich opakowaniach, pragnąc bowiem zabezpieczyć własne produkty 
przed próbami podrabiania, zaczął znakować je kopią własnoręcznego podpisu. Na początku XX 
w. Emil zakupił rozległe tereny na Pradze, przy dzisiejszej ulicy Zamoyskiego. W okresie XX-le-
cia międzywojennego w tym miejscu stanęła potężna fabryka czekolady, która do dziś produkuje 
słodkie wyroby. Wybudował ją dr chemii spożywczej Jan Józef Wedel, syn Emila. Zanim przejął on 
zakład po ojcu, musiał przejść przez wszystkie stanowiska w rodzinnej firmie. Przed II wojną świa-
tową firma „E. Wedel” dysponowała wieloma punktami sprzedaży w Warszawie, w Polsce, a także 
w Wilnie, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Wyroby rozwożono samochodami firmowymi, a nawet 
zakupiono samolot RWD-13 służący do transportu słodyczy. 

Firma „E. Wedel” znana była nie tylko z wyrobów, ale i z tego, że bardzo dbała o swoich pracowników. 
Z myślą o nich i ich rodzinach prowadziła: żłobek, przedszkole, przychodnię, ośrodek wczasowy, 
klub sportowy oraz kółko teatralne. Dr Jan Wedel bardzo zasłużył się w okresie okupacji – m.in. 
wykupywał za pomocą „słodkich łapówek” ludzi aresztowanych przez gestapo. Zakład funkcjo-
nował przez całą okupację i nie został zniszczony. Jan Wedel nie mógł jednak przekazać firmy 
swoim następcom, została ona bowiem znacjonalizowana w 1949 r., nazwę zmieniono na Zakłady 
Przemysłu Cukierniczego „22 Lipca” (22 lipca był świętem państwowym upamiętniającym datę 
wydania tzw. manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 r.), a jemu samemu 
zabroniono przekraczać progi fabryki. Rodzina Wedlów nigdy nie odzyskała swojej firmy. Kilka lat 
temu zakłady zostały kupione przez azjatycką firmę cukierniczą.
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4.4.44
Fabryka WeiglóW

Rodzina Weiglów Rodzina Weiglów 
w salonie mieszkania w salonie mieszkania 
przy ul. Piaskowej 4przy ul. Piaskowej 4
fot. ze zbiorów Piotra Weiglefot. ze zbiorów Piotra Weigle

4.
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4.4

Fabryka WeiglóW
Fabryka Garbarska spółki „G. Weigle, Synowie” SA

ul. Piaskowa 4

W XIX w. i 1. połowie XX stulecia w warszawskim przemyśle garbarskim przodowali Polacy niemiec-
kiego pochodzenia. Największe firmy garbarskie należały do rodzin: Temlerów, Pfeiffrów i Szlen-
kierów. Garbarnia rodziny Weiglów nie była ani największa, ani najbardziej nowoczesna. Prospe-
rowała jednak znakomicie, ponieważ wyspecjalizowała się w skórach wysokiej jakości, na które 
znajdowała zbyt.

Fabrykę założył Gottlob Luis Weigle, majster garbarski, który przyjechał do Warszawy z miejscowo-
ści Backnang w Wirtembergii. Początkowo pracował u swego starszego brata, Johanna Wilhelma 
Weigle, który przybył do Warszawy nieco wcześniej i prowadził własną garbarnię przy ul. Niskiej. 
W 1878 r., w wieku 28 lat, Gottlob otworzył własny warsztat garbowania skór białych, a kilka lat 
później wybudował fabrykę garbarską przy ul. Piaskowej 4. Realizowała ona m.in. zamówienia dla 
armii rosyjskiej i dzięki temu w szybkim tempie się rozwijała.
Wybuch I wojny światowej przerwał rozwój firmy – uciekający przed zbliżającym się frontem nie-
mieckim Rosjanie nie tylko zarekwirowali gotowe skóry, maszyny i surowce, ale też internowali 
i zesłali w głąb Rosji Gottloba Weigle i jego synów (podejrzanych ze względu na niemieckie po-
chodzenie).

Po zakończeniu I wojny światowej Weiglowie, którym udało się szczęśliwie powrócić z Rosji, odbudo-
wali fabrykę. W ponownym uruchomieniu produkcji pomogła sprzedaż majątku ziemskiego oraz 
zaciągnięcie kredytów. Odbudowana garbarnia stała się jedną z najlepszych w Polsce. W 1929 r. na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu wyroby firmy otrzymały dwa złote medale, były też 
wyróżniane na targach i wystawach międzynarodowych. Garbarnia produkowała skóry na po-
krycia meblowe, ubrania i eleganckie obuwie; jej wyroby były sprzedawane i cenione w kraju  
i za granicą. Pod koniec lat 20. XX w. została przekształcona w spółkę, która stała się własnością 
synów Gottloba: Aleksandra, Edwarda i Bogusława.

W okresie II wojny światowej firma produkowała skóry dla armii niemieckiej – dzięki temu mogła 
działać i zapewniała byt ok. 100 pracownikom i ich rodzinom, a także nielegalnie zaopatrywała żoł-
nierzy AK. W 1950 r. spółka została znacjonalizowana. Po 1989 r. rodzinie Weiglów nie udało się 
odzyskać fabryki i odtworzyć firmy – hale zostały zburzone, a na ich miejscu powstało osiedle 
mieszkaniowe.
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4.4.55
Fabryka Dobrolin

Makieta Fabryki Makieta Fabryki 
Przetworów Chemicznych Przetworów Chemicznych 
„Dobrolin” F.A. i G. Pal, 1925„Dobrolin” F.A. i G. Pal, 1925
fot. ze zbiorów Jolanty Pawlikfot. ze zbiorów Jolanty Pawlik
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4.5

Fabryka Dobrolin
Fabryka Przetworów Chemicznych firmy „Dobrolin” F. A. i G. PAL

ul. Wolska 157/159

Nazwa „Dobrolin” u współczesnych młodych warszawiaków nie wywołuje żadnych skojarzeń. Jeżeli 
jednak zapytać o tę nazwę osobę urodzoną w Warszawie przed wojną, najpewniej od razu przypo-
mni sobie kolorowe i z dbałością wykonane pudełka pasty do butów z rysunkiem koziołka, a może 
też niezwykłe kampanie reklamowe „Dobrolinu”.

Niewielką fabryczkę pasty do obuwia założył w 1908 r. na Pradze młody (ledwie 20-letni) i energiczny 
Ferdynand Adolf Pal (Pahl), pochodzący z Włocławka, z rodziny o korzeniach niemieckich. Wyroby 
firmy szybko zdobyły uznanie i rynek, toteż fabryczka przeniosła się do większych zabudowań, 
a asortyment został rozszerzony – o pasty do podłóg, rozmaite emulsje czyszczące oraz proszek 
do prania. W 1921 r. firma stała się spółką Ferdynanda (który zachował największy pakiet akcji) 
i jego dwóch braci: Gustawa i Oskara. Na Międzynarodowej Wystawie Przemysłowej w Paryżu 
w 1927 r. spółka otrzymała za swoje wyroby Grand Prix. Rosnące zamówienia spowodowały koniecz-
ność wybudowania większego zakładu i tak doszło do powstania dużej fabryki chemicznej przy  
ul. Wolskiej 157/159. Firma znana była nie tylko ze swoich produktów, ale i niecodziennych kam-
panii reklamowych – m.in. korowodów rozmaitych zwierząt (w tym słoni), które promowały pastę 
„Dobrolin” w różnych miastach, a także reklam prasowych w formie dowcipnych rysuneczków. 

Spółka programowo wspierała polski przemysł – produkcja była oparta prawie wyłącznie na polskich 
surowcach, co dało pracę i środki do życia wielu polskim rodzinom w różnych branżach pokrewnych. 
W okresie II wojny światowej firma nie przerwała działalności i nie została odebrana rodzinie 
Palów, pomimo iż podpalone beczki z terpentyną pochodzące z tej fabryki we wrześniu 1939 r. 
zatrzymały i unieszkodliwiły kolumnę niemieckich czołgów, wjeżdżających do Warszawy ulicą 
Wolską. „Dobrolin” odbudowano po II wojnie światowej, jednak w 1948 r. został znacjonalizowany. 
Zabudowania tej fabryki stały jeszcze w 2008 r., kiedy to zostały wyburzone pod budowę osiedla 
mieszkaniowego.
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4.4.66
Nasza firma

Akcja reklamowa Akcja reklamowa 
„Dobrolinu” na jednej „Dobrolinu” na jednej 
z warszawskich ulic, 1938z warszawskich ulic, 1938

Narodowe Archiwum Narodowe Archiwum 
CyfroweCyfrowe

Fragment okładki Fragment okładki 
wedlowskiego wedlowskiego 

kalendarzyka kalendarzyka 
na rok 1928, na rok 1928, 

ze zbiorów ze zbiorów 
Tadeusza W. ŚwiątkaTadeusza W. Świątka
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4.6

Nasza firma  
– wskazówki do pracy 

zespołowej
Na początku wybierzcie strażnika czasu, sekretarza i strażnika zasad.  

Pamiętajcie, żeby stosować konsensus jako sposób na wypracowanie porozumienia!
Macie 20 min na pracę. Powodzenia!

Krok 1
Porozmawiajcie o swoich zainteresowaniach, marzeniach zawodowych.

Czas: 1 min 

Krok 2
Omówcie potrzeby rynku i sprawdźcie, czy rozumiecie je tak samo

(57% mieszkańców Warszawy chce prowadzić zdrowy i ekologiczny styl życia  
oraz kupować polskie produkty).

Czas: 1 min

Krok 3 
Zróbcie burzę mózgów pt. „Nasz pomysł na biznes”. Pamiętajcie, jakie są potrzeby rynku i Wasze 
zainteresowania. Podczas burzy mózgów nie komentujcie propozycji kolegów. Niech jedna osoba 

zapisuje pomysły w formie haseł, np. fabryka recyklingu.
Czas: 2 min

Krok 4 
Omówcie każdy pomysł, wyjaśniając, co kryje się pod danym hasłem. 

Czas: 2 min

Krok 5 
Wybierzcie jeden pomysł. Pamiętajcie, żeby stosować konsensus jako sposób na wypracowanie 

porozumienia.
Czas: 3 min

Krok 6 
Ustalcie, czym będzie zajmowała się Wasza firma, jakie będzie oferowała produkty  

i do kogo je będzie kierowała. Wymyślcie nazwę firmy.
Czas: 5 min

Krok 7 
Na brystolu zaprezentujcie Waszą firmę.

Czas: 6 min
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SŁOWNICZEK 
ARCHITEKTONICZNY

[WYBRANE TERMINY]

5.5.115.
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5.1

SŁOWNICZEK ARCHITEKTONICZNY
1  elewacja – jedna z zewnętrznych ścian budynku 

(np. frontowa, boczna, ogrodowa); lico budynku.

2  fasada – najważniejsza elewacja budynku, 
w której znajduje się wejście główne, na ogół bar-
dzo dekoracyjna; pałace mogły mieć dwie fasady 
– od dziedzińca i od ogrodu.

3  mansardowy dach – spopularyzowany przez 
francuskiego architekta Jules’a Hardouin-Mansar-
ta, umożliwia ulokowanie na poddaszu pomiesz-
czeń mieszkalnych (tzw. mansard lub facjatek) 
o ukośnych ścianach. 

4  gzyms – poziomy element architektoniczny na 
zewnątrz lub wewnątrz budowli, który przypomina 
podłużną, najczęściej profi lowaną listwę wystającą 
przed lico muru i podkreślającą poziome podziały. 
Gzymsy zewnętrzne pełnią też funkcję praktyczną 
– osłaniają ściany przed deszczem.

5  płaskorzeźba (relief) – rzeźba wydobyta z płasz-
czyzny i zachowująca z nią odczuwalny związek.

6  boniowanie – podkreślenie układu ciosów ka-
miennych na licu muru za pomocą poziomych 
i pionowych niewielkich wcięć (rowków); także 
naśladowanie tego w tynku. 

7  kopuła – sklepienie zamknięte nad pomiesz-
czeniem okrągłym albo czworo- lub wielobocz-
nym; jej głównym elementem jest czasza, która 
w przekroju może mieć kształt łuku półkolistego, 
cebulastego i in.

8  tympanon – wewnętrzne trójkątne pole fronto-
nu, gładkie lub wypełnione rzeźbą.

9  portyk – wysunięta część budynku przed głów-
nym wejściem, z otwartą kolumnadą lub rzędem 
fi larów, często zwieńczona trójkątnym frontonem.

10  pilaster – półfi lar przyścienny, nieznacznie wy-
sunięty przed lico muru. Stosowany m.in. w celu 
wzmocnienia muru lub jako element dekoracyjny. 

11  obelisk – wysoki, smukły słup, najczęściej 
o czworobocznej podstawie, wykonany z jednego 
bloku skalnego; w architekturze wykorzystywany 
jako element dekoracyjny.

12  attyka – ścianka, która zamyka górną część bu-
dynku, zasłania też dach. Często bywa zwieńczona 
fi gurami.

13  kartusz – ozdobne obramienie tarczy herbowej, 
płaskorzeźby, tablicy z napisem lub malowidła; 
motyw często wykorzystywany w dekoracji archi-
tektonicznej. 

Źródło: 
– Wilfried 

Koch, Style 
w architekturze, 
Warszawa 1996;
– encyklopedia.
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HARMONIA 
ARCHITEKTONICZNA 

CZY CHAOS 
PRZESTRZENNY?

5.5.225.
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HARMONIA 
ARCHITEKTONICZNA 

CZY CHAOS 
PRZESTRZENNY?

5.5.335.
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PRACOWNIA 
ARCHITEKTONICZNA

„PLOMBA”

5.5.445.
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Folklor jeSt trendy! 
Butik etnodizajnu

6.6.116.

Polski pawilon Polski pawilon 
na Światowej na Światowej 

Wystawie EXPO 2010 Wystawie EXPO 2010 
w Szanghaju. Swoim w Szanghaju. Swoim 
wyglądem nawiązuje wyglądem nawiązuje 
do tradycyjnej ludowej do tradycyjnej ludowej 
wycinankiwycinanki

fot. pracownia WWAAfot. pracownia WWAA
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She! lamp 
projekt: Katarzyna  

Herman-Janiec 
Lampa nie musi stać tylko 

w kącie. Może być oryginalnym 
i niezbędnym meblem 

w mieszkaniu. Kształt 
i kolor nawiązują do 
spódnic łowickich, 
role podstawy lampy 
pełnią wykonane 
z pleksi buty. 
fot. Protein Design

Łowicki 
zegarek folk

Zegarki już nie 
w modzie? Nic bardziej 
mylnego. Wystarczy założyć 
na rękę taki zegarek, by 
poczuć się gwiazdą. Motyw 
wycinanki łowickiej 
robi prawdziwą furorę, 
zachwycił nawet 
obcokrajowców. 
fot. Folkstar

Czapka 
truckerka  

w ludowym wydaniu 
projekt: Gabriela Gaul

Autorski nadruk 
kogutków łowickich. 

Polecamy dla 
miłośników etno 
w wydaniu 
wakacyjnym.
fot. Kokofolk

6.1

Folklor jeSt trendy! 
Butik etnodizajnu

torebka
projekt: Małgorzata Kotlonek-Horoch, 

Agnieszka Kotlonek-Wójcik.
Wzór haftu inspirowany jest 
wycinanką w stylu łowickim 

w spokojnej tonacji. Całość 
składa się na bardzo stonowaną 

kompozycję, która może być 
ozdobą różnorodnych zestawów 

stylistycznych zarówno na 
dzień jak i na wieczór. 

fot. Ewa Sawicka,  
Goshico
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SŁOWNICZEK 
GWARY WARSZAWSKIEJ

6.6.226.
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6.2

SŁOWNICZEK 
GWARY WARSZAWSKIEJ

a
absztyfi kant – adorator
alegancki – elegancki
amba – położenie bez wyjścia
amerykan – nowicjusz
ancug – garnitur
anioł – szpicel
arbajt – praca
arbuz – głowa

b
badylarz – podmiejski hodowca warzyw
bajer – kłamstwo, oszustwo, coś 
nierzeczywistego
baletować – bawić się
bety – pościel
bryle – okulary
bujaj się – odczep się

c
cykoria – strach
cykor – tchórz

d
dolina – kieszeń
dzyndzaj – tramwaj

f
facjata – twarz
fajnisty – dobry; doskonały
fajnować – mądrzyć się
fajtnąć – spaść
ferajna – towarzystwo; kumple
fest – porządnie
frajer – osoba mało obyta, nowicjusz

g
ganc pomada – wszystko jedno, obojętnie
git – dobrze

k
kimać – spać
kit – kłamstwo
kitować – kłamać
kitrać – chować

l
lebiega – łamaga, fajtłapa

ł
łachudra – bezdomny, pijaczyna
łapserdak– człowiek nędznie ubrany; łotr, 
nicpoń

m
majcher – nóż służący do rozboju

p
pic – zmyślenie

s
skitrać – schować
sztorcować –  besztać, ganić

w
winkiel – róg 
wycackany – odszykowany
w ząbek czesany – hitlerowska grzywka

z
zerkadło – lusterko
zrobić kogoś na perłowo – spowodować, 
że ktoś znalazł się w niekorzystnej sytuacji

Źródło: gwara-
-warszawska.

waw.pl

Pzw_edu_scen6_karta2.indd   2 11/27/14   1:43:01 AM



6.6.33
NIE MASZ CWANIAKA 
NAD WARSZAWIAKA

Kadr z teledysku Kadr z teledysku 
piosenki piosenki Nie masz Nie masz 

cwaniaka nad warsza-cwaniaka nad warsza-
wiakawiaka z płyty  z płyty Projekt Projekt 
WarszawiakWarszawiak. Na fotografi i . Na fotografi i 
Łukasz Garlicki, reżyseria Łukasz Garlicki, reżyseria 
Krzysztof Skonieczny Krzysztof Skonieczny 

i Marcin Starzecki.i Marcin Starzecki.

6.
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6.3

ALBERT HARRIS
NIE MASZ CWANIAKA 
NAD WARSZAWIAKA

Alejami wycackany szedł se jakiś gość,
Facjata niby owszem, może być
Nagle potknął się o kamień rycząc „Och, psiakość!
Jak oni mogą w tej Warszawie żyć!”
I ciut nie zalała mnie zła krew,
Więc go na perłowo w tenże śpiew:

Nie bądź za cwany w Unrę odziany,
To może mieć dla ciebie skutek opłakany
Nie masz cwaniaka nad warszawiaka,
Który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pic

Możesz mnie chamem zwać, możesz mi w mordę dać
Lecz od stolicy wont, bo krew się będzie lać
Wiec znakiem tego, nie bądź lebiegą
Przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic

Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies
Już mówił nawet: „Warschau ist kaputt!”
Lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest
I próżny był majchrowy jego trud
Mówić nawet nie potrafi ę, ach
I dzisiaj mu śpiewamy tak:

Chciałeś być cwany, w ząbek czesany,
To teraz gnijesz, draniu, w błocie pochowany
My, warszawiacy, jesteśmy tacy,
Kto nam na odcisk – to już Hiszpan* – zimny trup

I niechaj każdy wie: kto na nas szarpnie się,
To mu to zaraz bokiem wyjdzie – może nie?
Nie masz cwaniaka nad warszawiaka
Chcesz z nami zacząć to se przedtem trumnę kup

*
Popularne w przedwojennej 

Warszawie określenie „trup 
jak Hiszpan” wzięło się od 

pandemii grypy, zwanej potocznie 
hiszpanką, która w latach 1918–1919 
spowodowała w Europie śmierć 
ok. 50 mln osób. W żargonie 

ulicznym powiedzenie 
to oznaczało, że ktoś 

śmierci nie 
uniknie.
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6.6.44
Oskar kOlberg

Oskar Kolberg, drzeworyt Oskar Kolberg, drzeworyt 
Aleksandra Regulskiego Aleksandra Regulskiego 
wg rysunku Franciszka wg rysunku Franciszka 
Tegazzo, 1867 Tegazzo, 1867 
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6.4

Oskar kOlberg
Historia wybitnego folklorysty Oskara Kolberga (1814–1890) i jego braci

Niemal 200 lat temu żyli w Warszawie bracia: Wilhelm, Oskar i Antoni . Ich ojciec – Juliusz (a ściślej: 
Krzysztof Juliusz Henryk) – był profesorem warszawskiego uniwersytetu. Wykładał miernictwo, geodezję 
i topografię, zajmował się też kartografią, a w wolnych chwilach komponował muzykę, pisał wiersze i tłu-
maczył na język niemiecki utwory polskich poetów. Słowem, był człowiekiem wielu talentów. Do Warszawy 
przybył niegdyś z Meklemburgii jako pruski urzędnik. Tu osiadł i założył rodzinę. Jego żona, Karolina Fry-
deryka z domu Mercoeur, pochodziła z rodziny francusko-pruskiej, uważała się jednak za Polkę. Dbała, by 
młodzi Kolbergowie byli wychowywani w kulturze polskiej. Dom państwa Kolbergów nie był może bogaty, 
ale na pewno interesujący i otwarty na świat i ludzi. Na muzyczne wieczorki przychodziły tu m.in. rodziny: 
Chopinów, Lindów i Elsnerów. 
Młodzi Kolbergowie dorastali w dobrych czasach, kiedy Królestwo Polskie cieszyło się jeszcze znaczną autono-
mią i rosło w zamożność dzięki mądrej polityce gospodarczej ówczesnych władz. Był to zarazem czas szerzenia 
się wśród młodzieży nowej idei – romantyzmu. A wraz z nią – zainteresowania polską tradycją ludową, baśnia-
mi, legendami oraz ludową muzyką. Chłopcy uczęszczali do słynnego Liceum Warszawskiego, szkoły elitarnej, 
o bardzo rozbudowanym programie nauczania. Po lekcjach często chodzili do modnej „Café na Koziej”, która 
była urządzona w stylu ludowym – siedziało się na „kozłach” obsługiwanych przez panny w barwnych strojach 
– i gdzie spotykali się przedstawiciele warszawskiej bohemy literackiej i muzycznej.
Chłopcy odziedziczyli różne talenty i zainteresowania, każdy wybrał inną drogę życiową. Najstarszy, Wilhelm, 
najbardziej „praktyczny” z braci, ukończył studia inżynierskie. Pracował przy czołowych przedsięwzięciach 
inżynieryjnych swojej epoki, jak budowa Kanału Augustowskiego czy pierwszej linii kolejowej w Królestwie 
Polskim – Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Jak ojciec zajmował się kartografią, sporo też pisał: o kolejnictwie, 
brukach i wodociągach oraz o historii i architekturze Warszawy. Dorobił się majątku, otrzymał szlachectwo, 
ożenił się i miał dziewięcioro dzieci. Antoni, najmłodszy z tej trójki, miał zdolności artystyczne. Po studiach 
malarskich w Warszawie i Berlinie malował portrety, obrazy religijne i rodzajowe. Namalował m.in. ołtarz 
do katedry św. Jana w Warszawie, projektował dekoracje ścienne wnętrz Hotelu Europejskiego oraz kościoła 
w Wilanowie. Był artystą dobrym, lecz nie wybitnym, żył bardzo ubogo. 
A Oskar? Chciał być kompozytorem. Tak jak kolega z sąsiedztwa i przyjaciel Wilhelma – Fryderyk Chopin. Gry 
na fortepianie uczył go – podobnie jak Chopina – Józef Elsner. Na studia muzyczne pojechał do Berlina, a po 
powrocie do domu na poważnie zajął się muzyką. Zarabiał, udzielając lekcji gry na fortepianie, pisał o mu-
zyce oraz komponował pieśni taneczne z akompaniamentem fortepianu: polonezy, mazurki, walce, polki, 
kujawiaki i inne. Pracowitość nie przełożyła się na sukces, Oskar zrozumiał, że nie zrobi kariery muzycznej. 
Postanowił rozejrzeć się za stałą pracą i został… księgowym, a kilka lat później urzędnikiem. W wolne dni 
razem z przyjaciółmi organizował wycieczki poza Warszawę, podczas których spisywał ludowe piosenki oraz 
przyśpiewki. Nie zawsze spotykał się ze zrozumieniem miejscowej ludności, np. podczas wycieczki do Czerska 
dopiero wójt pomógł uwolnić go z rąk podejrzliwie nastawionych chłopów. Niebawem specyficzne hobby 
przerodziło się w życiową misję. Oskar pojął, że nie można mówić o twórczości muzycznej bez znajomości 
ludowych zwyczajów i wyobrażeń o świecie, i zdecydował się na wszechstronną dokumentację kultury ludo-
wej ziem dawnej Rzeczypospolitej pod znaczącym tytułem Lud: jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.
Porzucił pracę urzędnika i odtąd czas letni poświęcał na podróże i badania, a resztę roku na porządkowanie 
materiału i pisanie. Nie było to dochodowe zajęcie. Aby mieć z czego żyć, pisał m.in. hasła do encyklopedii, re-
cenzje do czasopism, artykuły o historii muzyki i biografie kompozytorów. Był tytanem pracy. Pod koniec ży-
cia publikował 2 tomy Ludu rocznie. Dopiero niebawem skończy się wydawanie jego dzieła, które rozrosło się 
do ponad 80 tomów i ponad 30 tys. stron druku! Nikt przed nim ani po nim nie dokonał niczego podobnego. 
Jego dorobek jest dziś skarbnicą wiedzy o przeszłości Polski – korzystają z niego etnografowie, muzykolodzy, 
historycy, a także nauczyciele muzyki, kompozytorzy oraz muzycy z zespołów ludowych i folkowych.
Oskar Kolberg żył bardzo skromnie, nigdy się nie ożenił. Wszelkie środki przeznaczał na wydawnie swoich 
dzieł i wspomaganie bratowej Karoliny – żyjącej w niedostatku żony brata Antoniego. Umierając, miał po-
wiedzieć: „Umieram, Bogu dzięki, z tą pociechą, że według sił moich zrobiłem za życia, co mogłem, że nikt 
mię za próżniaka nie ma i mieć nie będzie, a to, co po sobie zostawiam, przyda się ludziom na długo”. Sejm 
RP ogłosił rok 2014 – w 200. rocznicę urodzin folklorysty – Rokiem Oskara Kolberga. W różnych miejscach 
Polski zorganizowano wiele wydarzeń artystycznych i naukowych poświęconych życiu i twórczości Oskara 
Kolberga. Przedstawiając postać Oskara Kolberga, wspomnieliśmy także o jego braciach – dziś mało znanych, 
ale także zasługujących na pamięć.

1 Był jeszcze czwarty, najmłodszy z braci Kolbergów, Juliusz. Wiemy o nim bardzo niewiele. Stanisława Dębicka, wnuczka Antoniego Kolberga i autorka sagi rodzinny Kolbergów, za-
prezentowała w swojej książce trzech braci Kolbergów (Wilhelma, Oskara i Antoniego) razem, w rozdziale „Trzech budrysów”. Oddzielnie potraktowała tajemniczego i najmłodszego 
z rodzeństwa – Juliusza. Tak, jakby nie dzielił on z braćmi wspólnej historii lub nie trzymał się z nimi. Analogiczny sposób prezentacji zaproponowano w tym krótkim opisie.
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6.6.55
6 myślowych kapeluszy

Chłopiec z okolic Chłopiec z okolic 
Wilanowa grający Wilanowa grający 

na fujarce, przed 1866na fujarce, przed 1866
fot. Karol Beyer,fot. Karol Beyer,
Biblioteka NarodowaBiblioteka Narodowa
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6.5

6 myślowych kapeluszy
Jest to metoda, dzięki której można poznać różne aspekty tej samej sprawy. 

Na początku nauczyciel przedstawia uczniom problem, np. co zrobić, żeby zainteresować młodzież 
folklorem. Następnie dzieli klasę na pięć lub sześć grup według kolorów myślowych kapeluszy. 
Uczniowie pracują w małych grupkach nad swoim stanowiskiem. Potem wszyscy zasiadają do 
kręgu dyskusyjnego i rozmawiają, zakładając odpowiedni kapelusz. 

Biały kapelusz 
Symbolizuje rzeczowość, bezstronność, opiera się jedynie na faktach.

Żółty kapelusz 
Oznacza najczęściej pozytywne nastawienie do problemu i szukanie dobrych rozwiązań.

czerwony kapelusz 
Dotyczy uczuć, emocji, przeżyć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

czarny kapelusz 
To przeciwieństwo żółtego kapelusza; oznacza negatywne opinie, osądy.

zielony kapelusz 
Oznacza poszukiwanie nowych twórczych rozwiązań, oryginalnych pomysłów. 

Symbolizuje myślenie aktywne.

nieBieski kapelusz 
Jest moderatorem dyskusji, panuje nad jej przebiegiem, charakteryzuje się dystansem, 

opanowaniem, chłodem (funkcję niebieskiego kapelusza może przejąć nauczyciel). 
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7.7.11
AleksAnder schiele

7.

Bracia Aleksander Bracia Aleksander 
i Kazimierz Schielowie, i Kazimierz Schielowie, 

synowie Kazimierza synowie Kazimierza 
Ludwika Schielego, Ludwika Schielego, 
fot. ze zbiorów Julitty fot. ze zbiorów Julitty 

z Schielów Azembskiejz Schielów Azembskiej
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7.1

 
 

(…)
Mam kłopoty. Wywierają na mnie nieznośny 
wprost nacisk, abym zgłosił przynależność do 
narodowości niemieckiej. Owszem, przodkowie 
moi przywędrowali z Niemiec, ale jesteśmy tu, na 
polskiej ziemi, już 300 lat, mamy tylko tę Ojczy-
znę. Mogą mi wszystko zabrać, ale Polski z mego 
serca nie wyrwą, nie zmuszą, bym się jej zaparł.

Fragment wypowiedzi Aleksandra Schielego ze wspomnienia Wiktora Junoszy  
[w:] Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939–1945, Warsza-
wa 1997, s. 146.

(…)
Rozpoczęła się okupacja niemiecka. Wkrótce 
zaangażowałem się w konspirację. W naszym 
domu w Warszawie, przy Alei Róż 5, odbywały 
się zebrania podchorążówki AK, tajne komplety 
gimnazjum im. Mikołaja Reja i egzaminy matu-
ralne. Zająłem się kolportażem nielegalnej pra-
sy. W naszym domu znajdował się skład broni 
i amunicji. 

23 października 1943 r. około 5 rano wtargnęło 
do pokoju sypialnego, gdzie spałem razem z sy-
nem (żona oraz córka przebywały wtedy w na-
szym domu „Ustronie” w Konstancinie), dwóch 
cywilów (najgorsze dranie) i dwóch żołnierzy 
z okrzykiem „Hände hoch!”. 

Syn, aby to wykonać, podparł się najpierw rękami 
o łóżko, wtedy agent, myśląc widocznie, że sięga on 
po rewolwer, z całej siły uderzył go pięścią w twarz 
i zdarł szybkim ruchem poduszkę i kołdrę.

Stanąwszy na nogach, poczułem, że tracę przy-
tomność, lecz szybko się opanowałem. Wypro-
wadzili nas z domu, nałożywszy kajdanki na ręce. 
Później, podczas przesłuchania w Alei Szucha, 
powiedział mi Niemiec: „To cud, że żyjecie – żoł-
nierze mieli już pociągnąć za cyngle automatów”. 
Z Alei Szucha, w kilka godzin później, przewieźli 
nas na Pawiak i wpakowali do innych cel. Tylko 
dwa razy spotkałem się przypadkowo z synem: 
w Alei Szucha, gdzie szepnął do mnie: „Dostałem 
wnyki”, a drugi raz w ubikacji na Pawiaku. 

Mój blisko dwutygodniowy pobyt w więzie-
niu był oczywiście bardzo przykry, chwilami 
straszny. Czynione były wszelkie starania w celu 
uwolnienia syna i mnie. Mnie wypuścili (pomo-
gła w tym bardzo firma-browar „Haberbusch 
i Schiele”), ale syna zatrzymali…

Fragment wspomnień Aleksandra Schielego z opracowania jego córki, Julitty 
z Schielów Azembskiej, pt. Ożywiona pamięć o rodzinie Schielów [w:] Ewangelicy 
warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939–1945, Warszawa 1997, s. 148. 

Etap pierwszy – praca w parach

 Zadania 1–3:
1. Kto jest autorem, a kto bohaterem wspomnień?
2. Co się zdarzyło?
3.  Jakie były przyczyny tego zdarzenia? Jaki problem 

pojawia się w związku z tym zdarzeniem? Dlaczego 
coś się zdarzyło? Dlaczego ktoś postąpił (czuł się) 
w określony sposób?

Etap drugi – praca w grupach 

 Zadanie 4:
4.  Pomyślmy, co by było, gdyby nasz bohater scenariu-

sza nie czuł się Polakiem i nie działał na rzecz Pol-
ski, Warszawy i jej mieszkańców, i jakie miałoby to 
skutki? 

Aleksander Schiele (1890–1976) – inżynier, archi-
tekt i taternik, ale przede wszystkim przemysłowiec, 
współwłaściciel i dyrektor firmy Zjednoczone Browa-
ry Warszawskie pf. „Haberbusch i Schiele”. Był synem 
Kazimierza Ludwika oraz Anny z Temlerów. Rodzina 
Schielów wywodziła się z Turyngii – przybyła do Polski 
na przełomie wieków XVIII i XIX. Aleksander Schiele 
w okresie okupacji często wykorzystywał swoją uprzy-
wilejowaną pozycję, by pomagać innym. Zatrudniał na 
fikcyjnych posadach członków AK, wykorzystywał sąsia-
dujący z gettem browar do niesienia pomocy ludności 
żydowskiej, a także do składowania broni i ćwiczeń AK. 
W jego willi przy al. Róż 5 organizowano tajne naucza-
nie, charytatywne koncerty oraz zebrania podchorą-
żówki, miał tu też miejsce skład broni i amunicji. Mimo 
silnej presji władz niemieckich nie podpisał volkslisty. 
Podczas okupacji pomagał materialnie wielu osobom, 
za pomocą łapówek wyciągał ludzi z rąk gestapo. Nie 
udało mu się jednak ocalić własnego syna, Jerzego, któ-
ry za działalność na rzecz AK został rozstrzelany. Sam 
również był aresztowany i przesłuchiwany przez gesta-
po, jednak został wypuszczony. Po wojnie, jako archi-
tekt, brał udział w odbudowie warszawskich zabytków. 
Uczestniczył także w odbudowie rodzinnego browaru. 
Po nacjonalizacji zakładu został dyrektorem admini-
stracyjnym – był jednym z nielicznych byłych właścicieli 
zatrudnionych wówczas we własnym przedsiębiorstwie, 
w dodatku na wysokim stanowisku. Jego wielką pasją 
było taternictwo, działał aktywnie w Polskim Towarzy-
stwie Tatrzańskim, Polskim Towarzystwie Turystyczno-
-Krajoznawczym oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym. Zdobywał szczyty zarówno w Tatrach, jak 
i w Alpach, pisał artykuły i książki o alpinizmie i nar-
ciarstwie. Wraz z bratem, Kazimierzem, założył w Za-
kopanem pierwszą w Polsce Mechaniczną Wytwórnię 
Nart „Bracia Schiele i Spółka”.

AleksAnder schiele
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Ksiądz Otton Fry-Ksiądz Otton Fry-
deryk Krenz z dziećmi deryk Krenz z dziećmi 

ze szkółki niedzielnej, ze szkółki niedzielnej, 
schody przed kościołem schody przed kościołem 
św. Trójcy w Warszawie, 1960św. Trójcy w Warszawie, 1960
fot. ze zbiorów Komisji Ochrony fot. ze zbiorów Komisji Ochrony 
Pamiątek Społecznego Instytutu Pamiątek Społecznego Instytutu 

Historycznego Parafi i Historycznego Parafi i 
Św. Trójcy w WarszawieŚw. Trójcy w Warszawie

7.7.22
OttOn Fryderyk krenz
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7.2

(...)
Warszawa skapitulowała i zaczęło się życie pod 
okupacją hitlerowską. Przyzwyczajaliśmy się 
powoli do mundurów żołnierzy niemieckich, 
groźnie wyglądały czapki z trupią czaszką funk-
cjonariuszy SS i gestapo. Któregoś dnia wezwano 
do ich centrali przy alei Szucha mego ojca na 
przesłuchanie. Zarzut był prosty: pastor ewan-
gelicki o nazwisku Krenz i do tego Otton, ktoś 
znający doskonale język niemiecki (…), nie ma 
prawa uważać się za Polaka. Ojciec udowadniał 
im swoją polskość i nie dał przekonać się żadny-
mi argumentami. 

W niewiele dni później, a było to w listopadzie 
1939 r., odwiedziło nas w domu dwóch panów 
z trupimi czaszkami. Nie zastali ojca. Poprosili 
moją matkę, żeby tego a tego dnia był w domu. 
Ojciec był niezwykle opanowany i na zewnątrz 
spokojny, ale wiedział już wszystko. Matka 
przez te dwa zdaje się dni nie umiała ukryć łez 
i ogromnego zdenerwowania. 

I rzeczywiście – przyszli punktualnie, zgodnie 
z zapowiedzią. Zimni, rzeczowi, zakomunikowa-
li, że zabierają ojca i ma on wziąć ze sobą nie-
zbędne rzeczy osobiste. Było to w stołowym po-
koju, gdy przed rozstaniem ojciec poprosił nas, 
abyśmy uklękli i odmówili modlitwę polecającą 
nas i siebie Bogu. Dwaj panowie stali z głupimi 
minami, nie zdjąwszy nawet czapek. Kiedy ode-
szli wraz ojcem, matka poprosiła mnie, żebym 
poszedł za nimi i bardzo ostrożnie śledził ich 
drogę. I oto paradoks – trzynastoletni chłopiec, 
trzymając się w odległości, śledził gestapo, mając 
łzy w gardle. Na szczęście nie przyjechali samo-
chodem, na piechotę doszli do więzienia przy 
ulicy Daniłowiczowskiej. W kilka miesięcy póź-
niej ojciec znalazł się w obozie Konzentration-
slager Sachsenhausen Oranienburg bei Berlin 
[Obóz koncentracyjny Sachsenhausen Oranien-
burg koło Berlina]. 
(…) 

Fragment wspomnienia dyrygenta Jana Krenza o ojcu, Ottonie Fryderyku Kren-
zu, pt. Największe wzruszenie. Myśląc o moim Ojcu. [w:] Ewangelicy warszawscy 
w walce o niepodległość Polski 1939–1945, Warszawa 1997, s. 104–105.

Etap pierwszy – praca w parach

 Zadania 1–3:
1. Kto jest autorem, a kto bohaterem wspomnień?
2. Co się zdarzyło?
3.  Jakie były przyczyny tego zdarzenia? Jaki problem 

pojawia się w związku z tym zdarzeniem? Dlaczego 
coś się zdarzyło? Dlaczego ktoś postąpił (czuł się) 
w określony sposób?

Etap drugi – praca w grupach 

 Zadanie 4:
4.  Pomyślmy, co by było, gdyby nasz bohater scenariu-

sza nie czuł się Polakiem i nie działał na rzecz Pol-
ski, Warszawy i jej mieszkańców, i jakie miałoby to 
skutki?  

Otton Fryderyk Krenz (1890–1962) – ksiądz wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, opiekun młodzieży ewan-
gelickiej. Miał pochodzenie niemieckie. Jego rodzicami 
byli Karol i Emilia z Seidlów. Studiował teologię na Uni-
wersytecie w Dorpacie (dziś Tartu w Estonii). Następnie 
pełnił posługę jako wikary, a potem proboszcz w róż-
nych parafiach, w 1930 r. został powołany do Warszawy 
na stanowisko prefekta szkół średnich – zajmował się 
młodzieżą ewangelicką uczącą się w szkołach średnich. 
Na początku października 1939 r. został wezwany do sie-
dziby gestapo w al. Szucha i był nakłaniany do podpi-
sania volkslisty. Ponieważ odmówił, został aresztowany 
i osadzony w centralnym więzieniu przy ul. Daniłowi-
czowskiej, a następnie trafił do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen. Jesienią 1940 r. wraz z grupą kilku du-
chownych został zwolniony. Po powrocie do Warszawy 
zajął się organizacją tajnego nauczania dla młodzieży 
ewangelickiej. W czasie powstania warszawskiego spra-
wował opiekę duszpasterską nad ludnością cywilną 
i powstańcami Śródmieścia. Po wyzwoleniu ksiądz Ot-
ton Krenz był administratorem licznych parafii, osta-
tecznie jednak powrócił do Warszawy, gdzie ponownie 
został prefektem, a także opiekunem Koła Młodzie-
ży Ewangelickiej (m.in. organizował zjazdy młodzieży, 
obozy i kolonie letnie dla dzieci). Podczas powstania 
warszawskiego zginęły jego żona i córka, natomiast syn 
– Jan Krenz – przeżył, a po wojnie stał się znanym w Pol-
sce i za granicą dyrygentem.

OttOn Fryderyk krenz
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7.7.33
Zofia Schuch-Nikiel

Zofi a Schuch-Nikiel Zofi a Schuch-Nikiel 
na motorze, Belgia, na motorze, Belgia, 
marzec 1938marzec 1938

fot. ze zbiorów fot. ze zbiorów 
Magdaleny KurasMagdaleny Kuras
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7.3

(…)
Coś mnie podkusiło i zamiast jechać prosto na 
południe, postanowiłam przejechać wzdłuż 
granicy Prus Wschodnich, żeby zobaczyć, jak 
ona wygląda w przeddzień wojny. Motocyklem 
z obcą rejestracją, z nazwiskiem o niepolskiej 
pisowni i jeszcze na dobitkę z paszportem waż-
nym na cały świat – i na wiele lat – z mnóstwem 
wbitych do niego wiz! O, młodzieńcza naiwności! 
Zatrzymał mnie pierwszy posterunek straży gra-
nicznej. Pan porucznik zawyrokował, że jestem, 
stuprocentowo, niemieckim szpiegiem, i trzeba 
mnie rozstrzelać. (Obowiązywały już wtedy spe-
cjalne rozporządzenia). Ja na to bardzo grzecz-
nie: „Zamknijcie mnie gdzieś, proszę, i czy byłby 
pan uprzejmy zadzwonić do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, tam coś o mnie wiedzą”. Spędzi-
łam noc w komórce. Rano poproszono mnie do 
porucznika. Zadzwonili do ministerstwa i tam 
usłyszeli: „Ach, znamy, znamy, jest taka jedna po-
mylona, ale szpiegiem ona na pewno nie jest”. 
Skąd o mnie wiedziano? W tym czasie ojciec był 
zastępcą komendanta warszawskiej policji. 

(…)
Zaraz po rozpoczęciu działań wojennych pobie-
głam do Komendy Harcerskiej na Łazienkowską 
i poprosiłam o przydział. Gdy zobaczyli moje do-
kumenty, podejrzliwie na mnie spojrzeli. Wobec 
tego poszłam do Czerwonego Krzyża — to samo. 
„Jak będziemy potrzebowali, damy znać”. Zroz-
paczona chodziłam po Warszawie z moją torbą 
sanitarną, którą nosiłam ze sobą na wszelki wy-
padek. Na rogu Poznańskiej i Nowogrodzkiej zo-
baczyłam porucznika i armatkę z obsługą. Wy-
glądali dość samotnie. Ucieszyłam się niezmier-
nie. „Panie poruczniku, może pan potrzebuje sa-
nitariuszki?”. „Ach, bardzo chętnie — odparł — bo 
właśnie zbieram ludzi z rozbitych oddziałów, 
chodzących luzem. I nie mam przydziału”. Do-
stał się do Warszawy po rozbiciu oddziału w bi-
twie pod Bzurą. Nigdzie go nie chcieli. Znalazł 
gdzieś porzuconą armatkę i zaczął organizować 
oddział. Zostałam jego sanitariuszką. Jacyś pań-
stwo z dzielnicy, w której poznaliśmy się, właś-
nie się wyprowadzali i zostawili nam swój sa-
mochód. Okazało się, że z całej naszej grupy tyl-
ko ja jedna potrafię prowadzić. Pojechaliśmy do 
dowództwa. Pan porucznik zgłosił, że ma: „trzy 
działka z obsługą, sanitariuszkę, samochód i kie-
rowcę” — i wtedy dopiero go przyjęli do obrony 
Warszawy. W ten sposób udało mi się zaliczyć 
całą kampanię wrześniową.

Fragment wywiadu z Zofią Schuch-Nikiel, Ewa Polak-Pałkiewicz, Dobro zawsze 
powraca, ze strony: http://ewapolak-palkiewicz.pl/dobro-zawsze-wraca-czesc-
ii-zofia-schuch-nikiel/

Etap pierwszy – praca w parach

 Zadania 1–3:
1. Kto jest autorem, a kto bohaterem wspomnień?
2. Co się zdarzyło?
3.  Jakie były przyczyny tego zdarzenia? Jaki problem 

pojawia się w związku z tym zdarzeniem? Dlaczego 
coś się zdarzyło? Dlaczego ktoś postąpił (czuł się) 
w określony sposób?

Etap drugi – praca w grupach 

 Zadanie 4:
4.  Pomyślmy, co by było, gdyby nasz bohater scenariu-

sza nie czuł się Polakiem i nie działał na rzecz Pol-
ski, Warszawy i jej mieszkańców, i jakie miałoby to 
skutki?

Zofia Schuch-Nikiel (1916–2012) – instruktorka har-
cerstwa, sanitariuszka, pedagog. Była córką Jana, zastęp-
cy komendanta Policji Państwowej m.st. Warszawy, i Ja-
niny z Iwickich. Rodzina Schuchów wywodzi się z Sak-
sonii. Zofia Schuch studiowała w Akademii Handlowej 
w Antwerpii, a następnie na Wydziale Ekonomiczno-
Konsularnym uniwersytetu w Liège. Aktywnie włączy-
ła się w działalność harcerską wśród polskiej emigracji 
zarobkowej w Belgii. Odbyła podróż na motocyklu po 
Belgii, Niemczech i Włoszech. Powróciła do Warszawy  
27 sierpnia 1939 r. Jako sanitariuszka wzięła udział 
w obronie Warszawy. W okresie okupacji niemieckiej 
działała w Pogotowiu Harcerek, a od 1942 r. pełniła 
funkcję zastępczyni komendanta Służby Sanitarnej 
na Warszawę. W latach 1940–1941 pracowała w jednym 
z biur podróży, za którego pośrednictwem ułatwiano 
osobom pochodzenia żydowskiego wyjeżdżanie z Polski. 
W okresie powstania warszawskiego była kierownicz-
ką Harcerskich Patroli Sanitarnych przy Szefie Sanitar-
nym Powstania Warszawskiego. W okresie powojennym 
pracowała w PCK, a nieoficjalnie kierowała niezależną 
grupą harcerską „Wędrowniczki po Zachodnim Stoku”, 
skupiającą seniorki przedwojennego polskiego harcer-
stwa. Była inwigilowana przez UB i kilkakrotnie aresz-
towana. W latach 1958–1974 działała na rzecz wychowa-
nia młodzieży, współorganizując prywatne obozy letnie 
i zimowiska dla grupy młodzieży pod nazwą „Pingwi-
ny”. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej oraz za działalność kombatancką 
i społeczną.

Zofia Schuch-Nikiel
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7.7.44
Poziomy świadomości

Rodzina Szlenkierów Rodzina Szlenkierów 
przed dworem przed dworem 
w Radachówcew Radachówce
fot� ze zbiorów rodziny fot� ze zbiorów rodziny 

SzlenkierówSzlenkierów
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7.4

Poziomy świadomości

1. Poziom 

czyNNośĆ
Co teraz robisz? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Teraz ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Poziom 

moTywacJa 
Dlaczego to robisz? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ponieważ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Poziom 

zaaNGaŻowaNiE
Co chcesz osiągnąć przez wykonanie określonej czynności? �����������������������������������������������������������������������  
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mam nadzieję (oczekuję, wierzę), że��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Poziom  

modELE 
(wzoRy) 
Skąd wiesz, że takie zachowanie jest odpowiednie w danej sytuacji?  ��������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Naśladuję��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kazano mi��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Przeczytałem, że��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Poziom 

FiLozoFia Życiowa 
(SĄdy, PRzEKoNaNia, CREDO ŻyciowE)   
Jakie są twoje zasady? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jestem przekonany, że��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Wierzę, że��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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