
Poznajemy Wesołą

W tym tekście jest dużo trudnych słów.

Możesz nie wiedzieć, co znaczą.

Trudne słowa napisane są pogrubioną czcionką. 

Trudne słowa wyjaśniane są w tekście.

Na końcu publikacji znajdziesz spis zdjęć.

Znajdują się tam informacje, kto je zrobił.
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Historia Wesołej

Co to jest Wesoła?

Na rysunku widzisz dzielnice Warszawy.

Dzielnica to część miasta.

Wesoła to dzielnica Warszawy.

Dawniej Wesoła była osobnym miastem.

Wesoła jest dzielnicą Warszawy od 20 lat.
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Co to jest referendum?

Wesoła to obecnie dzielnica Warszawy.

Dawniej było to osobne miasto.

Około 20 lat temu odbyło się referendum. 

Referendum to głosowanie w określonej sprawie. 

W referendum mieszkańcy zdecydowali,

że Wesoła będzie częścią Warszawy.

Od tej pory Wesoła jest dzielnicą Warszawy. 

Osiedla w Wesołej

W Wesołej jest kilka osiedli. 

Między innymi:

- Stara Miłosna

- Plac Wojska Polskiego

- Wola Grzybowska

- Groszówka

- Zielona.
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Skąd wzięła się nazwa Groszówka?

Groszówka wzięła swoją nazwę od grosza.

Dawniej w Groszówce można było bardzo tanio kupić teren. 

Dlatego to osiedle nazywa się Groszówka.

Teren można było wykorzystać na przykład pod budowę domu.

Mimo to dawniej w Groszówce mieszkało mało osób. 

Było tak, mimo że teren był tani.

Wtedy w Groszówce było tylko 27 domów.

Nie było żadnego sklepu.
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Dworzec kolejowy w Wesołej

Dworzec kolejowy w Wesołej

Na zdjęciu widzisz stary dworzec kolejowy w Wesołej.

Dworzec to miejsce, gdzie możesz: 

- kupić bilet 

- poczekać na pociąg.

Dworzec kolejowy w Wesołej był drewniany.

Dworzec kolejowy w Wesołej już nie istnieje.
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Peron dworca kolejowego w Wesołej

Na zdjęciu widzisz peron dworca kolejowego w Wesołej.

Peron to miejsce, z którego wsiadasz do pociągu.

Zdjęcie zrobiono około 80 lat temu.

Teraz peron wygląda inaczej niż na zdjęciu.
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Historia kolei w Wesołej

Leopold Kronenberg był bogatym człowiekiem.

Miał fabryki i bank.

Leopold Kronenberg chciał stworzyć kolej, 

która będzie przejeżdżała przez Wesołą.

Leopold Kronenberg zdobył pozwolenie na budowę kolei.

Leopold Kronenberg stworzył organizację, 

która zajmowała się budową kolei.

Kolej ta miała przejeżdżać przez Wesołą.

Ponad sto lat temu kolej zaczęła jeździć przez Wesołą.

Wesoła jest pomiędzy Pragą a Siedlcami

Praga to dzielnica Warszawy.

Siedlce to osobne miasto.

Wesoła jest pomiędzy tymi miejscami.

Kolej jeździła na tej trasie.
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Co to jest telegraf?

Na zdjęciu widzisz telegraf.

        Telegraf to dawne urządzenie.

Działał podobnie jak telefon.

Poprzez telegraf ludzie przesyłali wiadomości tekstowe.

Kiedy powstała kolej, w Wesołej pojawił się też telegraf.
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Co to jest letnisko?

Dawniej dużo ludzi przyjeżdżało do Wesołej odpoczywać.

Miejsce, w którym odpoczywali, nazywamy letniskiem.

Przy trasie kolei wybudowano przystanek.

Był on przeznaczony dla osób, 

które przyjeżdżały w okolice Wesołej odpoczywać.
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Ulica Kolejowa w Wesołej

Dom Szczęsnego

Na zdjęciu widzisz budynek.

Budynek nazywa się Dom Szczęsnego.

Dom Szczęsnego jest drewniany.

Dzisiaj w Domu Szczęsnego możesz kupić ubrania i kwiaty. 

Dawniej w Domu Szczęsnego znajdował się

sklep spożywczy i mieszkanie.

W mieszkaniu mieszkał właściciel sklepu spożywczego. 
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Co to jest weranda?

Dawniej Dom Szczęsnego posiadał werandę.

Weranda to część budynku.

Weranda ma dach.

Weranda często nie ma ścian.

Na zdjęciu widzisz budynek. 

Ten budynek posiada werandę.
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Na zdjęciu widzisz wnętrze werandy.
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Co to znaczy świdermajer?

Weranda Domu Szczęsnego była stworzona w stylu świdermajer. 

Tej werandy już nie ma.

Świdermajer to styl, w którym powstawały budynki.

Budynki w stylu świdermajer:

- były drewniane

- miały szpiczaste dachy

- często miały werandy.

Budynki w stylu świdermajer były przeznaczone do odpoczynku. 

Ludzie spędzali w nich na przykład wakacje.

Budynki w stylu świdermajer powstawały 

pomiędzy Warszawą a Otwockiem. 

Otwock to miasto.
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Na zdjęciu widzisz dom.

Ten dom jest w stylu świdermajer. 

Ten dom znajdował się w Wesołej. 

Ten dom już nie istnieje.
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Historia ulicy Kolejowej

Na zdjęciu widzisz Dom Szczęsnego.

Dom Szczęsnego mieści się na ulicy 1 Praskiego Pułku. 

Dawniej ta ulica nazywała się Kolejowa.

Ulica Kolejowa prowadziła do dworca kolejowego.

Dlatego nazywała się Kolejowa.

Dawniej dużo ludzi przyjeżdżało do Wesołej odpoczywać. 

Miejsce, w którym odpoczywali, nazywamy letniskiem. 

Ulica Kolejowa powstała w podobnym czasie co letnisko. 
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Stare domy w okolicach ulicy Kolejowej

Na zdjęciu widzisz stary dom.

Dom jest drewniany.

Dom znajduje się w pobliżu dawnej ulicy Kolejowej w Wesołej. 

Dom przetrwał drugą wojnę światową.

Nie wszystkie stare domy w Wesołej 

przetrwały drugą wojnę światową.
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Jan Kuruliszwili i jego dom

Dom Jana Kuruliszwilego

Na zdjęciu widzisz dom.

Powstał około stu lat temu.

Ten dom ma dwa piętra.

Zwróć uwagę na balkony.

Są one zrobione bardzo dokładnie.
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Na zdjęciu widzisz dom.

To ten sam dom, który widziałeś na poprzednim zdjęciu. 

Zdjęcie tego domu zostało zrobione z innej strony. 

Popatrz na bok tego domu.

Jest półkolisty.

W tamtych czasach był on oryginalny.

Ten dom należał do Jana Kuruliszwilego.
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Historia Jana Kuruliszwilego 

Jan Kuruliszwili pochodził z Gruzji.

Gruzja to kraj.

Jan Kuruliszwili miał brata.

Jego brat nazywał się Sergo Kuruliszwili.

Około stu lat temu Rosja napadła na Gruzję.

Jan Kuruliszwili i Sergo uciekli z Gruzji.

Jan Kuruliszwili i Sergo zamieszkali w Polsce. 

Jan Kuruliszwili i Sergo pomagali Gruzji. 

Robili to z Polski.

Jan Kuruliszwili tworzył między innymi gazetę w języku gruzińskim. 

Niestety później Sergo został zabity.

Po śmierci brata Jan Kuruliszwili dalej pomagał Gruzji.

Jan Kuruliszwili nazwał swojego syna imieniem brata.
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Kościół Opatrzności Bożej w Wesołej

Jak powstał Kościół Opatrzności Bożej w Wesołej?

Na zdjęciu widzisz Kościół w Wesołej.

Kościół nazywa się Opatrzności Bożej.

Kościół w Wesołej powstał na wzór romańskiego kościoła 

we Włoszech.

Styl romański to dawny styl w architekturze.

Rozpoznasz go między innymi po potężnych murach i mały oknach. 

Romańskie budowle najczęściej powstawały z kamienia.
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Obrazy w Kościele Opatrzności Bożej w Wesołej

Na zdjęciu widzisz wnętrze Kościoła w Wesołej.
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Na zdjęciu widzisz obraz namalowany na ścianie.

Przedstawia między innymi Jezusa Chrystusa. 

Jezus Chrystus znajduje się na krzyżu.

Zobaczysz go u góry zdjęcia.
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Na zdjęciu widzisz sufit Kościoła w Wesołej.

Wzory na suficie przypominają gwiazdy na niebie.
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Historia obrazów w Kościele w Wesołej

Ksiądz odprawił pierwszą mszę w Kościele w Wesołej 

około 80 lat temu. 

Później ksiądz postanowił zmienić wnętrze Kościoła. 

Ksiądz chciał, żeby obrazy w kościele zrobił Jerzy Nowosielski.

Jerzy Nowosielski był malarzem.

Malarz tworzy obrazy i rysunki.

Jerzy Nowosielski był związany z prawosławiem.

Prawosławie to religia.

Jest podobna do katolicyzmu.

Katolicyzm to najbardziej znana religia w Polsce.

W obu religiach wierzy się w Jezusa Chrystusa.

W obu religiach najważniejszą księgą jest Biblia.

Między tymi religiami są też różnice.

Kościół w Wesołej to kościół katolicki.

Ksiądz długo namawiał Jerzego Nowosielskiego.

W końcu Jerzy Nowosielski zgodził się zrobić obrazy w kościele. 

Jerzy Nowosielski namalował obrazy.

Obrazy przedstawiają sytuacje z Biblii.

Biblia jest świętą księgą dla osób

związanych z Prawosławiem i Katolicyzmem.
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Góry Milowe

Co to są wydmy?

Na zdjęciu widzisz wydmy w Wesołej.

Wydmy to piaszczyste pagórki.

Wydmy są usypywane przez wiatr.

Wydmy w Wesołej nazywane są Górami Milowymi.
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Las w Wesołej

Góry Milowe są częścią lasu w Wesołej.

W lesie w Wesołej rosną głównie:

- sosny

- brzozy

- dęby.

Na zdjęciu widzisz sosnę.
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Na zdjęciu widzisz brzozy.
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Na zdjęciu widzisz dąb.

Na zdjęciu widzisz liście i #ołędzie dębu.
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Herb Wesołej

Liście dębu znajdują się w herbie dzielnicy Wesoła. 

Herb to rodzaj znaku.

Herb mo#e być znakiem dzielnicy, miasta albo rodziny.

Na rysunku widzisz herb Wesołej.
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Tężnia solankowa w Wesołej

Co to jest tężnia solankowa?

Na zdjęciu widzisz tężnię solankową.

Ta tężnia solankowa znajduje się w Wesołej.

Tężnia solankowa to miejsce, 

w którym możesz wdychać powietrze z dużą ilością soli.

To powietrze jest podobne do tego nad morzem.

Dla wielu osób wdychanie takiego powietrza jest zdrowe.
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Co znajduje się obok tężni solankowej w Wesołej?

Na zdjęciu widzisz budynek tężni solankowej w Wesołej. 

Obok znajdują się między innymi:

- restauracje

- place zabaw

- boisko.
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Tężnia solankowa w Wesołej

Tężnia solankowa w Wesołej przypomina 

stary dworzec kolejowy w Wesołej.

Na zdjęciu widzisz zdjęcie starego dworca kolejowego w Wesołej. 

Jest on wykonany z drewna tak jak tężnia solankowa. 

Dziś dworzec kolejowy w Wesołej nie istnieje.

Możesz natomiast odwiedzić tężnię solankową.
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Odpoczynek w Wesołej

Dawniej dużo osób przyjeżdżało do Wesołej, żeby odpoczywać. 

Ludzie w Wesołej lubili spędzać czas na dworze. 

Na dworze ludzie często brali udział w zabawach.

Ludzie na takich zabawach:

- słuchali muzyki

- oglądali fajerwerki.
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Ulica 1 Praskiego Pułku 

Ciekawe budynki przy ulicy 1 Praskiego Pułku

Przy ulicy 1 Praskiego Pułku znajduje się kilka ciekawych budynków.

Przedstawimy Ci 3 z nich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wesołej

Na zdjęciu widzisz budynek.

W tym budynku mieści się 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wesołej. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej osoby w trudnej sytuacji 

mogą dostać pomoc.

Zwróć uwagę na fragment budynku, 

który znajduje się nad balkonem. 

Ten fragment jest wyższy niż dach. 

Popatrz na jego zdobienia.
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Domy przy ulicy 1 Praskiego Pułku

Na zdjęciu widzisz dom.

Dom znajduje się bardzo blisko

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wesołej.

Dawniej w budynku mieszkał Włodzimierz Rómmel. 

Włodzimierz Rómmel był żołnierzem.

Włodzimierz Rómmel mieszkał w Wesołej.

Pomagał doprowadzać prąd do letniska w Wesołej.

Letnisko to miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają odpoczywać.
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Na zdjęciu widzisz dom.

Dom znajduje się bardzo blisko 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wesołej. 

Dom nazywany jest Willa Zofja. 

Mieszkał w nim żołnierz.

Nazywał się Lewandowski.

Niedaleko tego domu jest:

- biblioteka

- Straż Pożarna.
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Bunkier przy ulicy Niemcewicza

Co to jest bunkier?

Na zdjęciu widzisz bunkier.

Jest zaznaczony na czerwono. 

Bunkier służy do ochrony żołnierzy w trakcie wojny. 

Ten bunkier znajduje się w Wesołej przy ulicy Niemcewicza.

Teraz bunkier jest pusty.

Dawniej przebywali w nim żołnierze.
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Historia bunkru przy ulicy Niemcewicza

W trakcie drugiej wojny światowej Niemcy napadli na Polskę. 

Zajęli kraj.

Niemcy wybudowali bunkier w trakcie drugiej wojny światowej. 

W bunkrze były 3 pomieszczenia.

W dwóch pomieszczeniach była broń. 

W bunkrze były też łóżka dla żołnierzy.

Niemcy podczas ucieczki wysadzili jedno z pomieszczeń bunkru.

W tym pomieszczeniu znajdowała się broń.

Obecnie bunkier jest zniszczony.

Został przykryty piaskiem przez wiatr. 

Porastają go rośliny.
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Restauracja Szafa Gra

Co to jest karczma?

Dawniej nie było kolei ani samochodów.

Podróżowanie było wtedy długie i męczące.

Ludzie często dzielili podróż na części.

Ludzie podczas podróży wypoczywali w karczmie.

W karczmie mogli:

- zjeść

- przespać się

- wymienić zmęczone konie.

Konie służyły wtedy do podróży.

Karczma przy trakcie

Dawniej w Starej Miłosnej była karczma. 

Stara Miłosna to osiedle w Wesołej.

Karczma nazywała się Przy trakcie. 

Później Karczmę Przy trakcie usunięto.

Zamiast niej powstała Restauracja Szafa Gra.
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Historia Restauracji Szafa Gra

Na zdjęciu widzisz Restaurację Szafa Gra.

Ta restauracja już nie istnieje.

Budynek, w którym znajdowała się Restauracja, nadal istnieje.

W Restauracji Szafa Gra ludzie mogli zjeść typowe polskie jedzenie.

Były to na przykład pierogi i flaki.

Do Restauracji Szafa Gra przyjechali kiedyś Amerykanie. 

Przyjechali pojazdem ciągniętym przez 6 koni.

Było to dziwne, ponieważ istniały już wtedy samochody.

Nazwa Szafa Gra pochodzi 

od maszyny grającej na płyty winylowe. 

Maszyna znajdowała się w Restauracji.

Płyta winylowa to płyta, z której można puszczać muzykę.

Dziś maszyna na płyty winylowe znajduje się w muzeum.
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Kościół świętego Antoniego 

w Starej Miłosnej

Kościół w Starej Miłosnej

Na zdjęciu widzisz kościół w Starej Miłosnej.

Stara Miłosna to osiedle w Wesołej.

Kościół powstał prawie 100 lat temu.

Ten kościół już nie istnieje.
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Kościół w Starej Miłosnej 

w trakcie drugiej wojny światowej

W trakcie drugiej wojny światowej Niemcy napadli na Polskę. 

Zajęli kraj.

Niemcy używali kościoła w Starej Miłosnej. 

Obserwowali z kościoła okolicę.

Później bomba uderzyła w kościół.

Kościół spłonął.

Co to jest demokracja?

Po drugiej wojnie światowej w Polsce nie było demokracji. 

Demokracja jest wtedy, 

kiedy ludzie mogą decydować o swoim kraju. 

Mają wpływ na sprawy dziejące się w kraju.

Na przykład biorą udział w głosowaniach.

W ten sposób wybierają rządzących.

Teraz w Polsce jest demokracja.

Jednak po zakończeniu drugiej wojny światowej

w Polsce długo nie było demokracji.
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Kościół w Starej Miłosnej po drugiej wojnie światowej

Po zakończeniu drugiej wojny światowej,

ludzie ze Starej Miłosnej chcieli zbudować nowy kościół.

Rządzący Polską, nie chcieli się na to zgodzić.

Ksiądz ze Starej Miłosnej postanowił przechytrzyć rządzących. 

Ksiądz znalazł nieużywany kościół.

Postanowił przewieźć go do Starej Miłosnej.

42 pojazdy przewoziły kościół.

Pojazdy te jechały dzięki koniom.

Kościół dojechał do Starej Miłosnej.

W ten sposób ksiądz przechytrzył rządzących.

Nie zbudował nowego kościoła.

Mimo to dał mieszkańcom kościół.
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Nowy kościół w Starej Miłosnej

Na zdjęciu widzisz kościół, który dojechał do Starej Miłosnej.

Kościół wykonany jest z drewna.

Ten kościół istnieje do dziś.

Nazywa się św. Antoniego.
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Tramwaj konny

Co to jest tramwaj konny?

Na zdjęciu widzisz tramwaj konny.

Tramwaj konny jeździł dzięki koniom. 

Konie prowadził woźnica.

Tramwaj konny jeździł po torach.
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Tramwaj konny w Wesołej

Tramwaj konny jeździł przez Wesołą.

Tramwaj konny jeździł między innymi po ulicy Tramwajowej. 

Ulica Tramwajowa znajduje się w Wesołej.

Ulica nazywa się Tramwajowa,

ponieważ jeździł po niej tramwaj konny. 

Tramwajem konnym można było również pojechać 

do innych miejsc niż Wesoła.

Fabryki przy torach tramwaju konnego

Tramwaj konny przejeżdżał obok 5 fabryk.

Przywoził do nich materiały.

Dzięki tym materiałom pracownicy fabryk mogli pracować. 

Pracownicy fabryk wkładali do tramwaju rzeczy,

które zrobili w fabrykach.

Były to na przykład dachówki.
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Ostatni przejazd tramwaju konnego

Ostatni raz pasażerowie pojechali tramwajem konnym 

na początku drugiej wojny światowej.

Później Niemcy usunęli tory tramwaju konnego.
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