
 Scenariusz warsztatów historycznych

,,Śladami nałęczowskich wspomnień”
  dla klas 4-8 szkoły podstawowej

,,Śladami wspomnień” to pro-
pozycja warsztatów realizowa-
nych w ramach projektu ,,Na-
łęczowskie Opowieści”  przez 
Nałęczowski Ośrodek Kultu-
ry. W trakcie zajęć uczestnicy 
będą mieli możliwość zapozna-
nia się z dziejami uzdrowiska 
w Nałęczowie wraz z historią 
jego najważniejszych obiek-
tów, podążając grą śladami 
wspomnień współczesnych 
mieszkańców miasta. 
Czas trwania: 1 h

Przebieg zajęć

I. Rozpoczęcie – gra integra-
cyjna: ,,Dwa fakty jedno kłam-
stwo- jak dobrze znasz swoje 
miasto?
Czas trwania: 5 minut
 
Uczestnicy wraz z prowadzą-
cym siedzą w kręgu. Każdy 
z nich ma za zadanie wypo-
wiedzieć trzy  fakty i jedno 
kłamstwo o sobie.  Następnie 
przechodzą do drugiej rundy: 
wypowiadają dwa fakty i jed-
no kłamstwo na temat swojej 

miejscowości.

II. Wprowadzenie do tematyki 
zajęć: ,,Mała Ojczyzna”
Czas trwania: 10 minut

Prowadzący rozpoczyna dys-
kusję: czym jest mała ojczy-
zna? Dlaczego warto uczyć się 
historii własnego regionu? 
Dlaczego Nałęczów jest wyjąt-
kowy na mapie Lubelszczyzny? 
Następnie prowadzący dzieli 
uczestników na cztery grupy, 
które wykonują mapy myśli 
z hasłem ,,Nałęczów” (Załącz-
nik 1).

III. ,, Zaszyfrowany Nałę-
czów”
Czas trwania: 25 minut
Uczestnicy zostają podzieleni 
na 4-5 osobowe grupy. Każda 
grupa otrzymuje zestaw kart 
(Załącznik 2). Zadaniem każ-
dej z grup jest w jak najkrót-
szym czasie rozwiązać zagadki 
na kartach i dopasować roz-
wiązanie do opisu.  Jeśli grupa 
uczestników nie jest duża, na-
stępnie można przejść do gry 
w ,,Memory”: Uczestnicy za-



krywają karty do góry nogami 
i następnie łączą w pary szyfr 
z opisem miejsca.  Po zakoń-
czeniu gier prowadzący wska-
zuje prawidłowe rozwiązania 
szyfrów ukazując na ekranie 
nałęczowskie budowle, które 
znalazły się na kartach gry.

IV.  Gra  ,,Dopasuj wspomnie-
nie”
Czas trwania: 10 minut

Pozostając w wyznaczonych 
grupach uczestnicy biorą 
udział w quizie ,,Dopasuj 
wspomnienie”. Prowadzący 
czyta wspomnienia współ-

czesnych mieszkańców, a za-
daniem grupy jest wskazanie 
o jakie miejsce w Nałęczowie 
chodzi.  Wygrywa grupa, która 
wskaże najwięcej poprawnych 
odpowiedzi. Nauczyciel wy-
świetla na projektorze zdjęcia 
obiektów o których jest mowa. 

V.Podsumowanie warszta-
tów
Czas trwania: 10 minut
W ramach utrwalenia wiado-
mości o Nałęczowie, uczest-
nicy wykonują kartę pracy 
(Załącznik 3) w oparciu o uzy-
skane teksty wspomnień i in-
formacje o najważniejszych 
zabytkach miasta.
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Załącznik nr 1

     Nałęczów
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Załącznik 2

Karty do gry

Początki  tego miejsca w Nałęczowie są 
związane z rodem Małachowskich. Już w 1817 
roku właściciele Bochotnicy rozkazali zbadać 
właściwości lokalnych wód. Po wykazaniu 
niezwykłych zalet nałęczowskich źródeł 
Małachowscy rozpoczęli budowę pierwsze-
go zakładu kąpielowego, z którego usług 
korzystała szlachta zaprzyjaźniona z rodem 
właścicieli działały u boku armii austro-węgi-
erskiej.

W pierwszej połowie XX wieku przebywali 
tutaj wybitni polscy literaci. Jednym z nich 
był  ….…..….….…..…………….……......…... 
który jako kuracjusz nałęczowskiego Zakła-
du Leczniczego zatrzymywał się w pawilonie 
letnim willi w latach 1900-1910.

Jego wykonawca i główny ar-
chitekt…..………………....……… oddał 
w bryle budynku i wewnętrznych sztukateri-
ach ducha czasu przełomu sztuki barokowej 
i klasycystycznej.

Willa ta, często pojawiająca się we wspomnie-
niach mieszkańców, sięga swoją historią do 
1927 roku. Ufundowana została na polecenie 
lokalnego mecenasa Wacława Sałkowskiego 
przez znanych lubelskich architektów na 
wzór rzymskiej willi  Madama z XVI wieku. 
Włoskie korzenie budowli odzwierciedla jej 
unikalna  nazwa.

    BPB BAB BŁB BAB BCB

BMB BAB BŁB BAB BCB BHB BOB BWB 
BSB BKB BIB BCB BHB

FDYERNGNE NGX
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W murach ,,Gioi” odpoczywał w trakcie 
urlopów i świąt ……………………………., 
mąż córki Sałkowskiego Jadwigi. Mariaż ten 
włączył Nałęczów do miejsc wielkiej  między-
wojennej polityki  sprowadzając w rejony pod-
lubelskie postaci głównych architektów II RP.

Początki obiektu  są związane z rodem 
Małachowskich. Już w 1817 roku właściciele 
Bochotnicy rozkazali zbadać właściwości lo-
kalnych wód. Po wykazaniu niezwykłych zalet 
nałęczowskich źródeł Małachowscy rozpoczęli 
budowę pierwszego zakładu kąpielowego, 
z którego usług korzystała szlachta zaprzy-
jaźniona z rodem właścicieli.

 Klęska powstania …................................. 
położyła się cieniem na rozwoju ośrodka. Up-
adłe i zdewastowane łaźnie zostały odbudowa-
ny dopiero w 1880 roku z inicjatywy lekarzy 
Sybiraków: Fortunata Nowickiego, Wacława 
Lasockiego i Konrada Chmielewskiego

 Od samego początku swojego istnienia od 
XIX wieku, obiekt ten, znajdujący się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Zakładu Leczniczego 
przyciągał kuracjuszy swoją  atmosferą i ar-
chitekturą.  Budynek prezentuje charaktery-
styczny dla Nałęczowa styl włoskiej willi. 
Sama jej nazwa wzięła się od umieszczonej na 
jednym z jej przyczółków płaskorzeźbie przed-
stawiającej Matkę Boską z Dzieciątkiem. Teraz 
jest w niej kawiarnia „Ewelina”.

  DROOZ KLW NZGPZ YLHPA

EIWOCZĘŁAN  W YCZINCZEL DAŁKAZ
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Załącznik nr 2 

Karta wspomnień
Jerzy Jakiewicz

Jednym z włascicieli willi był generał carski, ktory miał corkę, 
przepiękną kobietę o kaukaskiej urodzie. Ta piękna dziewczyna za-
kochała się w Polaku, w oficerze armii carskiej, bo wowczas Polska 
była pod zaborem rosyjskim. Jak stwierdziła pozniej moja babcia, 
nieboszczka Maria, był to hrabia nieposiadający zadnego majątku. 
Tatus, generał carski, nie chciał zezwolic na mezalians, w związku 
z czym odmowił tejze Tamarze pozwolenia na zamązpojscie. I ta 
Tamara, w takim niebieskim pokoju (jest to pokoj narozny od połu-
dniowego zachodu), z broni słuzbowej swojego ojca odebrała sobie 
zycie.
Odpowiedz: Willa pod Matką Boską

Krzysztof Zalech
Kwitły bzy, jasminy, czeremchy, zielen drzew i krzewow mieniła 
się roznymi odcieniami w ciepłym porannym słoncu. Cudownie 
spiewały ptaki, brzęczały pszczoły, latały zwiewne motyle. Serca 
zabiły mocniej. Czy trafilismy do raju? Aleja Kasztanowa zawiodła 
nas prosto na Wyspę Miłosci. Przywitał nas Elf, straznik tej wyspy. 
Zdawało się, iz gra tylko dla nas na tym zaczarowanym flecie. Pełną 
piersią wdychalismy nałęczowskie swieze powietrze, podziwia-
lismy staw, po ktorym pływały majestatycznie białe dumne łabę-
dzie, a na samym srodku stawu krolowała fontanna, zwaną wodną 
panną lub pierwszą damą Nałęczowa.
Odpowiedz: Park Zdrojowy

Jan Stępień
[...] zawsze będzie mi się kojarzył z balem Sylwestrowym. Nie pa-
miętam dokładnej daty. Na gorze, w pięknej sali zgromadzonych 
było kilkadziesiąt par. Gdy wszyscy zaczęli tanczyc z przerazeniem 
pomyslałem, ze za chwilę podłoga pod nogami tanczących załamie 
się i runie. Oczywiscie na szczęscie podłoga wytrzymała cięzar tan-
czących i dotrwałem z Marią do białego rana. Stwierdziła, ze jest 
niewytanczona a przeciez tanczylismy bez przerwy kilka godzin!
Odpowiedź: Pałac Małachowskich



Jerzy Jakiewicz
W 1882 roku Edward Raciborski, przedsiębiorca warszawski zbu-
dował tę piękną, fantastyczną willę na działce między ulicą 1 Maja, 
Prusa, Kosciuszki i Lipową. Była to pierwsza
willa w Nałęczowie. Edmund Raciborski zbudował ją jako letnią 
rezydencję. W latach 1900 – 1920 gosciem tej pięknej willi był Bo-
lesław Prus.
Odpowiedź: Willa Pod Matką Boską

Jolanta Jakiewicz
Przechodząc bądz przejezdzając Aleją Lipową zawsze spoglądałam 
przez ogrodzenie i uwagę moją przykuwały misterne krzesła i stoliki 
w oryginalnym fioletowym kolorze. Latem rozstawione na tarasie 
pełnym zasiadających na nim gosci. Zimą puste i smutne. Miejsce 
to jawiło mi się jak zaczarowany ogrod, do ktorego ja nie miałam 
wstępu. Ale po latach przekroczyłam prog tego magicznego miejsca, 
bo przeciez w Nałęczowie wszystkie drogi prowadzą do „Eweliny”.
Odpowiedz: Willa pod Matką Boską

Rafał Bieliński
Zawsze to była jakas tajemnica, to było cos nieosiągalnego. Pamię-
tam taras ze stolikami. Było w tych wizytach w kawiarni cos tak 
nobilitującego. Człowiek czuł się wazny. Ciastko czy lody smakowały 
tam wyjątkowo. Do tego jeszcze ta fontanna przed budynkiem, tu-
lipanowiec zasadzony przez własciciela.
Odpowiedz: Pałac Małachowskich

Helena Broniewska
Stanisław nie miał potomstwa, pałac zapisał bratu Bronisławowi 
(Antoniemu), ktory był ekologiem. Badał zawartosc wod i ziemi na-
łęczowskich, stwierdził, ze zrodła i ziemia nałęczowska zawierają 
minerały lecznicze jak zelazo, salicyl i inne. Po za tym bujna przy-
roda wpływa kojąco na człowieka i tak powstał............
Odpowiedz: Zakład Leczniczy w Nałęczowie



Aneta Bednarczyk
Było to juz po skonczeniu szkoły sredniej. Mając 19 lat poznałam 
pewnego chłopaka, ktory pochodził własnie z Nałęczowa. Długo nie 
dałam się namawiac i z wielką chęcią przyjechałam w odwiedziny. 
Kiedy juz wysiadłam i pierwsze nasze kroki poprowadziły nas od 
razu do ......................... ,wiedziałam ze moje marzenie własnie się 
spełniło...Jestem w Nałęczowie, słynnym uzdrowisku i mogę po-
dziwiac jego uroki, tak odmienne od tego co na co dzien widziałam 
w moim Kazimierzu. Piękny ......................,stare wille, ogrody, tyle 
zieleni, spiew ptakow. To wszystko zachwyciło mnie i ten zachwyt 
trwa do dzis dnia.
Odpowiedz: Park Zdrojowy

Anna Antoszewska
Rok 1945 mam 6 lat, dopiero i az 6 lat wojny. Nałęczow, Tolin i willa 
............ to moje najpiękniejsze wspomnienia powracające przez 
lata z rozną mocą obrazow. Nie pamiętam rozstania z moją Mamą 
i Bratem, nie jest to moje pierwsze wspomnienie. Obraz podrozy 
jest zatarty, z przekazu. Wiem, ze była tam chłopska furmanka. 
Moze turkot wozu, wyboje na drodze uspiły ten obraz. [dodatki re-
daktorskie] w Willi tej w trakcie II Wojny SMwiatowej stacjonowali 
oficerowie niemieccy.
Odpowiedz: Willa Gioia
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Załącznik 3 
1. Na podstawie kart gry uzupełnij krzyżówkę 
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