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Prezentowana tutaj koncepcja zajęć w przestrzeni miejskiej powstała na podstawie gry „Zabytkowicze kontra moderniści”, 
realizowanej przez Fundację Młodej Kultury Hopsiup Project, i stanowi propozycję włączenia gry terenowej (dostosowanej do 
potrzeb edukacji szkolnej) jako elementu zajęć szkolnych. Została tu przytoczona idea gry „Zabytkowicze kontra moderniści”, jej 
ramowy przebieg oraz przykładowa karta zadań. Niniejsze opracowanie nie jest gotowym scenariuszem, ale szkicem, który może 
stać się inspiracją do tworzenia wspólnie z uczniami i zgodnie z aktualną potrzebą gier toczących się w przestrzeni własnego 
miasta, miejscowości, dzielnicy. 
Adresatami prezentowanej tu koncepcji są nauczyciele różnych specjalności oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. W grze, jako eksperci, mogą uczestniczyć nauczyciele historii, WOS-u, języka polskiego, a nawet matematyki  
i chemii. Nauczyciele innych przedmiotów także mogą przeanalizować i przetworzyć podane tu treści dla swoich potrzeb.
Przyczynkiem do realizacji przedsięwzięcia mogą być obchody różnych szkolnych uroczystości, np. dzień patrona, święto szkoły, 
kultywowanie rocznic historycznych, wewnętrzne lub lokalne festiwale artystyczne i inne.

TYTUŁ PROJEKTU
Miasto jest planszą do gry.  
Stare i Nowe Miasto w Warszawie  
– przez stulecia, od czasów minionych po dzień dzisiejszy

PRZEDMIOT: 
Historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, wiedza o kulturze 

ETAP EDUKACYJNY:  
Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

CZAS TRWANIA: 
180 min

CELE PROJEKTU:
— zapoznanie uczniów z pojęciami architektury i urbanistyki,
— zapoznanie uczniów z dziejami Starego i Nowego Miasta w Warszawie od czasów najdawniejszych do okresu odbudowy 
    ze zniszczeń wojennych,
— zainspirowanie uczniów do poszukiwań źródeł, dokumentów i innych informacji związanych z obszarem i jego zabytkami,
— wspomaganie interakcji prospołecznych (organizatorzy – uczestnicy gry – mieszkańcy – architekci),
— kształtowanie nawyków i umiejętności utożsamiania się uczestników gry z etosem przestrzeni staro- i nowomiejskiej; genius loci,
— budowanie świadomości społecznej młodzieży, 
— uczenie identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz wzbudzenie chęci wpływania na losy własne i bliskiego otoczenia,
— ćwiczenie umiejętności rozwiązywania i wykonywania zadań zawartych w scenariuszu zajęć,
— ćwiczenie umiejętności zdrowej rywalizacji przy wspólnej realizacji celów zajęć.

PO ZAJĘCIACH UCZEŃ UMIE:
— wyszukiwać i selekcjonować informacje,
— analizować dane zawarte w dokumentach i innych źródłach,
— dostrzegać, wskazywać i diagnozować pochodzenie detali architektonicznych i innych autentyków na badanym terenie,
— współdziałać w grupie podczas wykonywania zadań; opiniować efekty swoich działań,
— solidaryzować się z innymi członkami zespołu oraz nawiązywać relacje z mieszkańcami, przechodniami i turystami 
    oraz lokalnymi służbami.

METODY PRACY: 
— gra miejska, 
— praca z dokumentem i tekstem kultury, 
— pogadanka, 
— praca zespołowa, 
— praca indywidualna.  
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POMOCE DYDAKTYCZNE: 
— internet,
— teksty źródłowe, 
— fotografie, reprodukcje malarskie, rysunki, ryciny, grafika itp., 
— plany miasta, 
— szkice miejskich projektów architektonicznych, 
— prasa, publicystyka. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZYGOTOWANIE:
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują grę dla innej klasy lub grupy uczniów. Zadania uczniów:
— wyszukanie i wyselekcjonowanie odpowiednich materiałów źródłowych (teksty prasowe i publicystyczne z 1945 roku, ryciny, 
     plany Starego i Nowego Miasta – dawne i współczesne, plany przestrzennego zagospodarowania Starówki po wojnie), 
— zapoznanie się z dziejami odbudowy tej części miasta ze zniszczeń wojennych, 
— wyszukanie zdjęć oraz, o ile to będzie możliwe, reprodukcji malarskich dokumentujących Stare i Nowe Miasto w czasach 
     minionych, przedstawiających detale architektury i wystroju kamienic – zgodnie z merytoryką przebiegu zaplanowanej 
     gry miejskiej, 
— zapoznanie się ze strukturą społeczną miasta (rodziny: wielopokoleniowe, zasiedlające odbudowane dzielnice), 
     spotkanie z mieszkańcami, 
— przygotowanie niezbędnych artykułów piśmienniczych,
— znalezienie bohatera/ów gry i przygotowanie scenariusza gry.

POSTACI: 
— gracze: uczniowie,
— postaci historyczne: nauczyciele/uczniowie.

PODZIAŁ:
— obozy architektów: obóz zabytkowiczów i obóz modernistów,
— dwóch głównych bohaterów: architekt prof. Jan Zachwatowicz oraz naczelny architekt Warszawy Józef Sigalin; 
     dodatkowo można odegrać inne postaci (np. Bolesław Bierut, Leopold Tyrmand, inspektorzy budowlani),
— współcześni eksperci, np. nauczyciele albo zaproszeni architekci lub historycy, autentyczni mieszkańcy „pozyskani” 
     do współpracy podczas gry, np. lokalni artyści.

IDEA GRY „ZABYTKOWICZE KONTRA MODERNIŚCI”

Każdy architekt, niezależnie od czasów, w których żyje, marzy o pustej przestrzeni, nad którą może panować, realizując swoje 
artystyczne wizje. Taka sytuacja pojawiła się po powstaniu warszawskim w 1944 roku, kiedy stolica była totalnie zniszczona. Stare 
Miasto zostało odbudowane według wizji architektów – ścierające się obozy: zabytkowiczów i modernistów pod czujnym okiem wła-
dzy nakreśliły, jak ma wyglądać ta część miasta. Politycy i architekci zadecydowali o odbudowie Starego Miasta w Warszawie jako 
robotniczego osiedla mieszkaniowego w historycznej obudowie, gdzie ma zamieszkać „Nowy Człowiek na miarę Nowych Czasów”.
Tworzyli przestrzeń niczym tytani i bogowie. Zapomnieli tylko spytać: „A co na to Człowiek?”.
Cały naród buduje swoją stolicę – to hasło propagandowe stało się zagadnieniem w naszej grze. „Cały naród” musiał „budować 
swoją stolicę”. „Władza ludowa” uznała, że ma pełne prawo wypowiadać się w imieniu ludu. W praktyce nikt nie pytał mieszkańców 
o nic. A co by było, gdyby spróbować odbudować Starówkę według miary ludzkiej, pytając mieszkańców, co sądzą o planach archi-
tektów? W grze uczestnicy – mieszkańcy upomną się o swoje prawa do decydowania o kształcie miasta. Mają za zadanie przekonać 
obozy architektów do swoich racji, potrzeb i wizji. Krytykują, chwalą, wytykają błędy, zmieniają – jednym słowem – demokratyzują 
przestrzeń.
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SYTUACJA/TROP
1939 rok – poza spalonym Zamkiem Królewskim i kilkoma zrujnowanymi kamienicami na Starym Mieście większość zabudowy prze-
trwała bombardowanie.
1944 rok – sytuacja dramatycznie zmieniła się po powstaniu warszawskim, Starówka zostaje totalnie zniszczona. W miasto ruin 
warszawiacy powracają dopiero po wyzwoleniu. Zaczynają „walczyć” o każdy swój dom. W czerwcu 1945 roku reporter „Życia War-
szawy” odnalazł aż sześć rodzin, którym bliższy był własny zrujnowany kąt na Starówce niż mieszkanie w mniej zniszczonej 
części miasta („Życie Warszawy”, 21 czerwca 1945 r., s. 3). Czy ci pierwsi mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że samoistnie włączyli 
się w proces odbudowy historycznej części miasta, który był już od wielu miesięcy dyskutowany i analizowany? Choć polityczna 
decyzja o odbudowie Warszawy zapadła już 20 stycznia 1945 roku, to jednak nie określała ona jednoznacznie przyszłej formy 
i kształtu odbudowy tej części miasta, a obowiązujące kanony konserwatorskie mówiły, że zabytków się nie odbudowuje. Miesz-
kańcy wkraczają do akcji, zawiązują, używając współczesnego słownictwa, ruch miejski sześciu rodzin i tworzą alternatywną 
historię odbudowy Starówki.

ZADANIE
Gracze wcielają się w rolę dwóch 6-osobowych rodzin. Każda z nich dostała przydział na mieszkanie: jedna na Nowym Mieście, nad 
kinem Wars (załącznik nr 1), druga na Muranowie, nad kinem Muranów (załącznik nr 2). W naszej grze to właśnie oni mają zadecy-
dować, jak ma wyglądać Starówka, jakie ma spełniać funkcje i jak odpowiadać na potrzeby mieszkańca osiedla bądź turysty, który 
szuka w tym miejscu relaksu albo rozrywki. Na potrzeby scenariusza gry zostają zaaranżowane wybrane punkty na Starym Mieście, 
które odgrywają rolę różnych historycznych miejsc. 
Gracze na starcie dostają pakiet materiałów do wykorzystania: 
— kartę gry – w formie książeczki mieszkaniowej, 
— karty zadań (przykładowa karta – załącznik nr 3), 
— pismo „Rzut” z planami ( z 1938, 1956 roku i nakładka-kalka z punktami przystankami gry) 
     i tekstem dotyczącym problematyki gry, 
— teczkę do zbierania materiałów archiwalnych i dokumentów w różnych punktach.
W każdym z punktów–przystanków na graczy czeka architekt oraz osoby odgrywające Zabytkowicza i Modernistę, aby prowadzić 
z graczami dyskusję, minidebatę (konsultację) na wybrane zagadnienie na podstawie materiałów historycznych i współczesnych 
planów. Po drodze pomiędzy przystankami gracze rozwiązują zagadki.

Gracz to mieszkaniec – obywatel. Ma za zadanie przekonać obozy architektów: zabytkowiczów i modernistów do swoich pomysłów 
na Starówkę, poznając jednocześnie ich alternatywne wizje odbudowy i plany. Może się z nimi zgadzać bądź nie. Ma podjąć decyzję. 
Gra to pewnego rodzaju proces konsultacji społecznych.

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ: 
W czasach współczesnych, kiedy dużo mówi się o partycypacji mieszkańców w projektowaniu przestrzeni, a ruchy miejskie święcą 
tryumfy, warto się zastanowić, czy odbudowane według koncepcji polskiej szkoły konserwatorskiej prof. Jana Zachwatowicza war-
szawskie Stare Miasto zdaje egzamin. Czym jest obecnie: osiedlem mieszkaniowym, atrakcją turystyczną, skansenem? Czy miesz-
kańcy są zadowoleni ze swojego Starego Miasta? Ludzie po wojnie chcieli odbudować stolicę taką, jaka była wcześniej. Ale nie mieli 
na to żadnego wpływu. Ruchy oddolne były hamowane, likwidowane albo przejmowane przez instytucje państwa. Istniał społeczny 
fundusz odbudowy stolicy, ale był to element przymusu. Architekci mówili: „zbudujemy wam historyczna architekturę”, ale postąpili 
inaczej. Czy w tym sugerowaniu tkwi problem?
Uczniowie podejmują dyskusję na temat zawodu architekta, jakie związki ma architektura z polityką. Na przykładzie warszawskie-
go Starego Miasta zastanawiamy się, jak historia i decyzje władz komunistycznych wpłynęły na wygląd dzisiejszych miast Polski. 
Uczniowie porównują odbudowę historycznych obszarów miast zniszczonych w czasie wojny: Warszawę, Szczecin, Toruń oraz Drez-
no i Hawr. W kontekście współczesnych procesów architektonicznych zastanawiają się nad rolą architekta w procesie kształtowania 
miasta. Dlaczego mieszkańcy powinni mieć istotny wpływ na wygląd otoczenia? Dyskusje mogą zostać przeprowadzone na lekcjach 
historii, WOK-u, WOS-u.
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REFLEKSJA: JACEK MURAWSKI
Refleksja, jaka nasunęła mi się zaraz po zakończeniu gry miejskiej, dotyczy reliktów PRL-u, pozostawionych w wielu mniejszych i 
większych miastach całej Polski. Czy je zniszczyć, czy przekazać do Muzeum Socrealizmu w Kozłówce, czy może zostawić jako ślad 
minionej, niechlubnej epoki? W poprzednich dwóch dekadach władze i mieszkańcy Warszawy toczyli ostre spory dotyczące zburze-
nia lub pozostawienia na swoim miejscu Pałacu Kultury i Nauki (dawniej im. Józefa Stalina), a obecnie trwa polemika w związku z 
ustawieniem na dawnym miejscu pomnika Braterstwa Broni (tzw. Czterech śpiących). Przecież po 1989 roku zlikwidowano pomnik 
Feliksa Dzierżyńskiego i tzw. utrwalaczy władzy ludowej, pozmieniano nazwy ulic, placów, osiedli mieszkaniowych, usunięto patro-
nów szkół. W innych miastach problem też istnieje, być może na większą skalę niż w Warszawie, w której siła mediów jest wyjąt-
kowo opiniotwórcza. Plany władz komunistycznych w drugiej połowie lat 40. ubiegłego wieku dotyczące wyburzenia warszawskiej 
Starówki, na szczęście niezrealizowane, zmotywowały nauczycieli i uczniów do dyskusji o czasach minionych.

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO WYKORZYSTANIA W GRZE:
—  archiwum Biura Odbudowy Stolicy,
— „Życie Warszawy” z 1945 roku,
— „Biuletyn Historii Sztuki” z 1948 roku,
— tzw. Dekret Bieruta z 1945 roku,
— „Karta Ateńska” z 1933 roku,
— „Architektura” z 1953 roku,
— Raport o stratach Warszawy.

POSŁOWIE
W dniu 23 listopada 2013 roku nauczyciele różnych przedmiotów z różnych typów szkół i pracownicy instytucji kulturalnych wzięli 
udział w zaprezentowanej powyżej grze w celu zaadoptowania jej do potrzeb uczniów swoich placówek znajdujących się w różnych 
regionach kraju. W podsumowaniu organizatorzy zaaranżowali debatę, podczas której, zmotywowani osiągnięciami zakończonych 
przed chwilą zajęć, ich uczestnicy wykonali, niejako ad hoc, wstępne wersje innych projektów gier w terenie. Jeden z nich dotyczył 
warszawskiej ulicy Emilii Plater, po wojnie przedzielonej wyraźnie na dwie części biegiem Alej Jerozolimskich, południową z zabu-
dową XIX- i XX-wieczną, o bogatej przeszłości i tradycji, gdzie stali mieszkańcy wspominają jeszcze czasy wojny i okupacji, i część 
północną, z nowoczesną zabudową XXI wieku i sztandarowymi obiektami okresu PRL-u, Pałacem Kultury i Nauki, Dworcem Central-
nym i do niedawna Emilką – znanym w Warszawie domem meblowym – kluczem do wyposażenia wnętrz mieszkań epoki tzw. małej 
stabilizacji – obecnie zaadoptowanym na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Realizacja zadań do gry miejskiej pod roboczą 
nazwą „Wokół Emilii i Emilki” i nowatorstwo tej formy edukacji mogą przynieść ogromne korzyści w kształtowaniu umysłowości 
i prospołecznych postaw uczniów szkół średnich. Każde polskie miasto może poszczycić się ulicami, placami, skwerami kryjącymi 
swoją niezwykłą przeszłość. Jej odkrywanie oraz drobiazgowa analiza każdego detalu jest zadaniem, którego wykonanie skupi całą 
społeczność lokalną i wzmoże jej aktywność.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

WĄSOWIE. LOSY RODZINY
Niedawno przybyli do Warszawy, ale już zdążyli przesiąknąć rytmem stolicy. Za chwilę okaże się, że spełnił się ich najlepszy 
sen – dostają przydział na Starówce! Podobno na parterze kamienicy ma działać prawdziwe kino!
Wąsom zależeć będzie, aby odbudowa Starego Miasta jak najpełniej pozwalała zaspokoić codzienne potrzeby mieszkańców.

ZAŁĄCZNIK NR 2

KŁOSOWIE. LOSY RODZINY
Niedawno przybyli do Warszawy, ale już zdążyli przesiąknąć rytmem stolicy. Za chwilę okaże się, że spełnił się najlepszy 
sen – dostają przydział na mieszkanie w nowo budowanej dzielnicy Muranów! Tuż nad kinem o tej samej nazwie!
Kłosom zależeć będzie, aby odbudowywana Starówka stała się perełką i chlubą stolicy. Wyróżniała się, przyciągała turystów 
i pozwalała na spacery w scenerii innej niż reszta miasta.

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZABYTKOWICZE KONTRA MODERNIŚCI – PRZYKŁADOWA KARTA ZADAŃ 
Opracowanie: Katarzyna Domagalska, Kaja Dziarmakowska (Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project)

TROP:
Architektom Biura Odbudowy Stolicy udało się odbudować zabytkową dzielnicę, Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO nie tylko dlatego, że to dobrze wykonana rekonstrukcja, ale przede wszystkim dlatego, że udało się stworzyć 
żywą dzielnicę. Zachwatowicz zachował autentyczny układ ulic i ich bruk, a na tę starą tkankę nałożył zabudowę nawiązująca 
do starej, która jednocześnie zaczęła pełnić funkcję osiedla z wszelkimi wygodami.
Mieszkaniowe osiedle robotnicze zlokalizowane na terenie Starego i Nowego Miasta miało docelowo pomieścić 3 tysiące 
mieszkańców. Standardem były dwu– i trzyizbowe mieszkania wyposażone we wszystkie media. Aby zapewnić do nich lepszy 
dopływ światła, zlikwidowano znaczną część oficyn, tworząc rozległe podwórka. Każdy blok zabudowy wyposażono w kotłownie 
i składy koksu, lokowane na ogół pod dziedzińcami. Projektanci zaplanowali też żłobek, przedszkole, ambulatorium, aptekę 
i pocztę.

ZADANIE:
1. Jesteś w drużynie rodziny, która ma zamieszkać na Starówce lub ma tu być tylko gościnnie.  
Mając na uwadze własne potrzeby, wypełnij tabelkę (Tabela z materiału Kształtowanie przestrzeni. Program 
edukacyjny Izby Architektów RP dla szkół ponadpodstawowych, Kraków 2013, s. 94, źródło: http://static.scholaris.
pl/49/20131217_52b0678ba954a/Kszta%C5%82towanie%20przestrzeni.pdf).  
Zaznacz czerwonym x usługi, które znajdują się na Starówce, oraz zielonym x te, które Twoim zdaniem powinny się tu znajdować. 
(wykorzystaj plan kwartału ul. Freta – załącznik nr 4).
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źródło: Street View – Google

Następnie udaj się do wydziału architektury zabytkowej i urbanistyki (adres znajdziesz na planie – załącznik nr 4),  
aby porozmawiać z architektami o Twoich pomysłach na odbudowę Starego i Nowego miasta. Czy się z Tobą zgodzą?

2. Na Starówce obecnie został tylko jeden fryzjer, który istnieje w tym samym miejscu niezmiennie od 1956 roku.  
Na podstawie załączonej fotografii spróbuj odnaleźć ten zakład.
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Plan opracowany przez redakcję kwartalnika „Rzut” 

ZAŁĄCZNIK NR 4
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Autor planu: Anna Jackiewicz/Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project
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ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY:WSPÓŁORGANIZATORZY:

Patronat honorowy nad konferencją 
objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Bogdan Zdrojewski oraz Minister Edukacji Narodowej 
Krystyna Szumilas

PATRONAT:

Opracowanie powstało na podstawie warsztatów Miasto jest planszą do gry – tworzenie gry terenowej jako alternatywnej 
formy edukacji kulturalnej, przygotowanych i przeprowadzonych przez Katarzynę Domagalską (Fundacja Hopsiup Project) i Hannę 
Zwierzchowską (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) w ramach ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli, animatorów i 
edukatorów Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania 22–23 listopada 2013 roku. Warsztaty odbyły się w Muzeum 
Historycznym m.st. Warszawy na przykładzie działań edukacyjnych Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzonych podczas festiwalu 
Warszawa w Budowie we współpracy z Fundacją Młodej Kultury Hopsiup Project. 

Autorzy: Katarzyna Domagalska (Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project) i Jacek Murawski (nauczyciel historii w XCIX Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie)
Koordynacja merytoryczna: Anna Zdzieborska (a.zdzieborska@zacheta.art.pl)
Redakcja: Joanna Baranowska
Projekt graficzny: Anna Piwowar
Tekst scenariusza dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,  
(treść licencji na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), z wyłączeniem zdjęć.

Więcej informacji o konferencji Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania,  
w tym zdjęcia, materiały wideo i materiały edukacyjne: www.sztukaedukacji2013.pl

Więcej materiałów edukacyjnych dla nauczycieli dotyczących sztuki współczesnej, w tym filmy edukacyjne,  
scenariusze lekcji, gry itp.: www.otwartazacheta.pl


