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 Jeśli twoje dziecko twierdzi, że: 
• Canaletto to rodzaj ciastka z kremem, 
• obiady czwartkowe podaje pani Hania w szkolnej stołówce,
•  nadworny malarz to ktoś, kto tworzy obrazy na świeżym powietrzu, 

to najwyższy czas na tę książkę! 

Zapraszamy na wędrówkę po Zamku Królewskim, rejs łodzią po Wiśle, wizytę u króla 
Stanisława Augusta i w pracowni malarza Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. 
Będziemy rysować, wycinać, czytać i oglądać.

Informacje i ćwiczenia zawarte w książce podpowiadają, jak uczyć dzieci odczytywać 
dzieła sztuki. Dzięki temu wizyta w galerii i muzeum stanie się prawdziwą przygodą. 
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Salę gimnastyczną przeszył gwizdek nasze-

go wuefi sty. Ostatnie, co pamiętam, to moc-

ny serw Adasia, piłkę szybującą z prędkością 

błyskawicy prosto w moją stronę i przerażenie 

w niebieskich oczach kibicującej nam Eli...
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Obudziłem się na łodzi. Kręciło mi się w głowie. Obok mnie siedziała Ela 

wystrojona w tak obszerną i długą suknię, że prawie w niej tonęła. „Gdzie 

się podział jej warkocz?” – pomyślałem, zerkając ukradkiem na jej perukę 

w siwym kolorze. 

Nie mogłem pojąć, w jaki sposób znalazłem się w łódce. Co prawda kilka 

dni temu nasza wychowawczyni obiecała nam rejs po Wiśle za dobre sprawo-

wanie, ale jakoś nie byłem w stanie sobie przypomnieć, jak się tu dostałem. 

Rety, a dlaczego zamiast szortów i sportowej koszulki mam na sobie dziwne 

obcisłe rajtuzy i bluzkę z falbanami? Jak dobrze, że w tym stroju nie widzą 

mnie chłopaki z klasy! Czy to jest rejs dla przebierańców? Chyba nie… 

– Ela, który właściwie mamy rok? – zapytałem. 

– Czy ty się w głowę uderzyłeś, Piotrusiu? – Popatrzyła na mnie podejrzliwie. 

– 1770. A który miałby być?

„Pięknie” – pomyślałem. „Ciekawe, jak się z tego wytłumaczę mamie. Co 

powie, gdy się dowie, że zamiast wracać prosto do domu ze szkoły, urządzam 

sobie wyprawy w czasie!” – Mam przechlapane – powiedziałem na głos, ale 

Ela zupełnie nie zwracała na mnie uwagi, bo całkowicie pochłonęło ją podzi-

wianie widoków.

– Och, popatrz, jaka ta nasza Warszawa jest piękna! – zachwycała się, rozkła-

dając kolorowy wachlarz.

Dopiero teraz się rozejrzałem. Przepływaliśmy właśnie obok Starego Miasta. 

Słońce odbijało się od majestatycznej fasady Zamku Królewskiego. Wpatry-

wałem się w rzędy zamkowych okien. Na wzniesieniu, tuż przy brzegu rzeki 

zielenił się spadzisty taras. 

– Wypatrujesz króla? – zapytała Ela. – Może będziesz miał okazję zobaczyć go 

na obiedzie czwartkowym. Chociaż… wątpię, czy cię zaprosi… 

– Machnęła wachlarzem.

– A dlaczego nie miałbym znaleźć się na liście gości? 

Mam nieodpowiedni strój? – zażartowałem, potrzą-

sając falbanami rękawów.

zyy cciięę zaappppprrrroooosi… 

gościi?? 

rrzząą-
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orientację w terenie”. Zastanawiałem się też nad tym, co akurat porabiają miesz-

kańcy tych domów. Ich życie przecież musi się różnić od naszego. Ciekawe, co 

jadają na obiad. O czym rozmawiają dzieci i rodzice? Jak spędzają razem czas? 

I jak chłopakom udaje się grać w piłkę w tych rajtuzach? Jeżeli w ogóle znają 

takie rozrywki. A może właśnie gdzieś w jakimś małym sklepiku kupiec sprze-

daje komuś orientalne przyprawy albo kolorowe tkaniny na sukienki takie jak 

ta, którą nosi Ela? Może ktoś wkłada bochenek chleba do pieca? Żałowałem, 

że nie mam ze sobą aparatu. Zrobiłbym piękne zdjęcia!

Ela przerwała moje rozmyślania. 

– Widzisz te strzeliste wieże? To aż trzy 

kościoły obok siebie! Pijarów, Paulinów 

i Dominikanów – powiedziała, robiąc 

mądrą minę.

– Nie, w czwartki król Stanisław zaprasza do siebie wybitne postaci: uczo-

nych, pisarzy, poetów. Chce w ten sposób pokazać, że ceni ich pracę, kulturę 

i sztukę – odparła.

– Aha… Czyli moja szóstka z matmy to trochę za mało, żeby wprosić się na 

imprezę do zamku? – Elka nie skomentowała mojej dowcipnej zaczepki.

– Spójrz, widać Wieżę Zygmuntowską. – Wskazała na wysoką wieżę górującą 

nad Zamkiem Królewskim.

Za katedrą św. Jana, którą łatwo było rozpoznać po trójkątnym kształcie, 

wznosiły się kopuła i dzwonnica kościoła Jezuitów. Nieco dalej, na skarpie, 

czerwieniły się dachy mocno przytulonych do siebie kamieniczek należących 

do bogatych i wpływowych ludzi. Te budynki, które stały na zboczu, nie wy-

glądały już tak okazale, ale skąpane w słońcu tworzyły niesamowity obraz 

miasta. „Pewnie bym się tu zgubił” – pomyślałem. Plątanina małych uliczek 

aż zachęcała do zabawy. „Można by tutaj z chłopakami urządzać zawody na 

To aażż ttrzyyyyyy 

auulllliiiinnnnnnóóówwww  

oobbbbiiiąącccc 
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pomyślałem. „I skąd przywożą towary. Może z jakichś dalekich krajów? Pewnie 

Ela mądralińska by wiedziała…” – przeleciało mi przez głowę. Przy brzegu 

cumowały mniejsze łodzie.

– Wisła w tym roku jest tak płytka, że nawet koń w niej brodzi. Widzisz? – 

zagadnąłem Elę.

– Widzę. Zastanawiam się, czy nie utkniemy na mieliźnie. To by była przygo-

da! Musiałbyś mnie wynieść na rękach na brzeg! – Zaśmiała się.

– Jeszcze czego! – Udawałem oburzonego. – Przecież ty świetnie pływasz. 

Dałabyś sobie radę. Chociaż… te falbany i koronki mogłyby cię pociągnąć na 

dno – stwierdziłem z uśmiechem.

Spojrzałem w drugą stronę. Praga tonęła w cieniu. Do drewnianych chat 

otoczonych wiklinowym płotem nie docierały promienie słońca. Między dom-

kami wyrastały małe ogródki warzywne. Gdzieniegdzie na podwórkach stały 

– Mogłabyś oprowadzać wycieczki po Warszawie – powiedziałem.

– A tu jest pałac Kotowskich. Wiesz, tej dziwnej rodziny, która uciekła ze wsi, 

aby służyć na dworze bogatych. 

– A ta kopuła obok pałacu to też kościół? – spytałem.

– Tak, Sakramentek. Jest bardzo duża, prawda? A ten pałac należy do Sa-

piehów. Musimy ich odwiedzić w niedzielę. Koniecznie! – dodała stanowczo. 

Dałbym sobie głowę uciąć, że nie znam żadnych Sapiehów…

Na Wiśle panował ruch, jakiego do tej pory nigdy nie widziałem. Obok nas 

przepływały łodzie z szeroko rozłożonymi żaglami. Przyglądałem się krząta-

jącym się na nich ludziom. Ktoś wiosłował, ktoś zwijał liny, ktoś wpatrywał 

się w brzeg, trzymając się burty. Na jednej łodzi 

zauważyłem beczki przykryte jakimś grubym 

materiałem. „Ciekawe, co w nich jest” – 

nejj łłooddzi 

mś ggrruubbyym 

jeessssttttt””” – 
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– Tu ludziom nie powodzi się tak dobrze, chociaż dzięki naszemu królowi 

to miejsce powoli zaczyna rozkwitać. 

– Wiesz, może gdyby udało się połączyć oba brzegi Wisły solidnym mostem, 

Praga miałaby szansę na to, by stać się tak piękną jak miasto leżące na skarpie. 

Myślisz, że kiedyś powstanie taki duży most? – zadałem Elce podchwytliwe 

pytanie z nadzieją, że może pamięta nasz ostatni spacer po moście Święto-

krzyskim… Ale ona jedynie wzruszyła ramionami. 

Nagle lekko się uniosła i pomachała wachlarzem w stronę praskiego brzegu.

– Hej, hej! Mistrzu Canaletto! Dzień dobry! – wykrzyczała rozpromieniona. 

Tęgi pan siedzący na krześle w towarzystwie kilku młodych mężczyzn kiwnął 

nam przyjaźnie ręką.

– Znasz Canaletta? Tego królewskiego malarza? – Nigdy nie podejrzewałem, 

że Ela ma takich znajomych.

studnie, a przy nich żurawie. Ktoś pielił grządki, ktoś rozmawiał. Gęsi skubały 

trawę, kogut piał na płocie... Na brzegu rzeki przycupnęły drewniane młyny 

wodne. Pracowały wytrwale, rozchlapując wodę. 

„Wystarczy przedostać się na drugi brzeg Wisły, aby znaleźć się w zupełnie 

innym miejscu” – pomyślałem i zacząłem roz-

glądać się w poszukiwaniu najbliższe-

go mostu. Bezskutecznie. Przypo-

mniałem sobie, że w tamtych 

czasach na drugi brzeg rzeki 

można było przepłynąć je-

dynie łodzią lub promem. 

– Patrzysz na Pragę? – 

zagadnęła Ela. 

iinnym miejscu

ggglllllląąąąąąddddać si

ggggoo mo

mn

cza

mm

ddddyyy

–

z
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Właśnie miałem jej posłuchać, gdy nagle łódź zakołysała się jeszcze bardziej 

i… przewróciła się na bok. Poczułem, jak zimna woda rozpryskuje się na mo-

jej twarzy. Otworzyłem szeroko usta, żeby zaczerpnąć powietrza. A po chwili 

jeszcze szerzej otworzyłem oczy, gdy zobaczyłem nad sobą naszego wuefi stę, 

który chlusnął mi wodą w twarz, żebym się ocknął po tym, jak piłka uderzyła 

mnie w głowę. Cudnie serwuje nasz Adaś! Liga mistrzów!

– Kiedyś byłam w jego pracowni. Mówię ci, pięęęknie maluje! Robi wspania-

łe widoki Warszawy. Teraz uczy malować swojego syna. To chyba ten, który 

właśnie podpisuje jakiś obraz. Ciekawe, co tym razem stworzyli.

– O, popatrz! – krzyknęła nagle. – Tam coś się dzieje!

Po praskiej stronie Wisły pojawiła się królewska gwardia, a zza chat wyłonili 

się żołnierze na koniach, robiąc nie lada zamieszanie. Kilku jeźdźców czujnie 

patrolowało okolicę. Konie zaprzęgnięte do eleganckich powozów stojących 

tuż przy brzegu niecierpliwie potrząsały grzywami.

– Coś ważnego się szykuje – szepnęła przejęta Ela.

– Myślę, że w pobliżu jest król – powiedziałem. – Inaczej nie zachowywano 

by takiej ostrożności. Widzisz, wszyscy są w pogotowiu! 

Podniosłem się z ławki i zacząłem się rozglądać.

– Nigdzie go nie widzę – stwierdziłem. 

– Nie ruszaj się! Rozbujałeś łódź! Usiądź wreszcie! – krzyknęła Ela.

12 13



swojego siostrzeńca i z wielkim zapałem uczył 

go malować, a młody Bernardo całe dnie spę-

dzał w pracowni wujka. Na początku starał się 

naśladować jego styl, a tworzone przez siebie 

obrazy często podpisywał, dodając do swojego 

nazwiska przydomek Canaletto. 

Kiedy Bernardo miał 21 lat, przeprowadził się 

do Rzymu, a dwa lata później rozpoczął podróż 

po Włoszech. Uwieczniał na obrazach każde 

miasto, które odwiedzał, zyskując przy okazji 

coraz większą sławę.

Talent malarza docenił król Polski August III 

Sas, który zwykle przebywał w Dreźnie (Niem-

cy). Zaprosił go na swój dwór, oferując wysoką 

pensję. Tam Bernardo nie próżnował – namalo-

wał wspaniałe panoramy przedstawiające mia-

sto i jego okolice. Sława artysty rosła i wkrótce 

Canaletto znalazł zatrudnienie w Wiedniu, na 

dworze cesarzowej Marii Teresy, a potem w Mo-

nachium. Wszędzie, gdzie się pojawił, tworzył 

widoki miasta i portrety bogatych rodzin – kró-

lewskich lub szlacheckich. Po trzech latach po-

dróży powrócił do Drezna.

Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, autor obra-

zu Widok Warszawy od strony Pragi, był Włochem. 

Jak to się stało, że artysta z dalekiego kraju malo-

wał w Warszawie? Co robił w Polsce? Gdzie pra-

cował? Żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy 

zacząć opowieść od samego początku…

Bernardo urodził się w 1721 roku w Wenecji. Jego 

wuj, Giovanni Antonio Canal, zwany Canaletto, 

był niezwykle cenionym malarzem. Uwielbiał 
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Kiedy jego pracodawca król August III 

zmarł, Canaletto postanowił szukać szczę-

ścia w Petersburgu – chciał tworzyć na 

dworze carycy Katarzyny II. Jednak nigdy 

tam nie dotarł, ponieważ wkrótce przyjął 

zaproszenie od nowego króla Polski Stani-

sława Augusta. I tu, na dworze królewskim 

w Warszawie artysta przebywał do końca 

swoich dni. 
Wiedeń

Rzym

Monachium

Wenecja

Drezno

Warszawa

D



Canaletto stał się nadwornym malarzem 

króla Stanisława Augusta. Królowie i ksią-

żęta nadawali ten tytuł jedynie znanym i wy-

bitnym artystom. Nadworni malarze mieli 

prawo do portretowania rodziny królewskiej 

i jako pierwsi wykonywali zlecenia dworu. 

Canaletto dostawał od króla stałą pensję, 

a ponadto dodatkowe pieniądze na miesz-

kanie, powóz, opał i… teatr. 

Nadwornym malarzem króla Stanisława Au-

gusta był również inny wykształcony w Rzy-

mie artysta – Marcello Bacciarelli, który 

malował przede wszystkim portrety i sceny 

historyczne. Bacciarelli założył w Zamku 

Królewskim pierwszą w Polsce szkołę arty-

styczną (tzw. malarnię), w której uczyli się 

młodzi malarze. 
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tu szkic postaci

Wyobraź sobie, że jesteś 
nadwornym malarzem swo-
jej rodziny. Obok znajdują się 
szkice przedstawiające postać 
kobiety i mężczyzny. Dorysuj 
im współczesne stroje. 
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Przyjrzyj się skąpanym w słońcu budynkom na obrazie Ca-

naletta. Widać na nim strzeliste wieże i kopuły kościołów, 

czerwone dachy domów i niezliczone kamienice z mnó-

stwem okien. W okolicach Zamku Królewskiego kamienicz-

ki stoją ściśnięte obok siebie, tworząc rzędy. Na tle nieba 

odcina się trójkątna sylwetka katedry św. Jana. Po obu stro-

nach zamkowego tarasu znajdują się schody.nach zamkowego tarassu znajdują się schody.
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Dziś, jeśli ktoś chciałby namalować widok zawierający tak wiele szczegó-

łów, pewnie zrobiłby zdjęcie miasta, a potem w domu wszystko przeryso-

wał. Canaletto postąpił podobnie, jednak w jego czasach nie było aparatów 

fotografi cznych. Jak zatem sobie poradził? Do utrwalenia widoku miasta 

posłużył się bardzo prostym przyrządem zwanym camera obscura. Było to 

czarne w środku pudełko z niewielkim otworem, przez który wpadało 

światło, z szybą lub kalką, na których powstawał obraz. Urządzenie to sta-

nowiło pierwowzór aparatu fotografi cznego. Malarz zrobił kilka różnych 

ujęć takim „aparatem”. Następnie w swojej pracowni połączył 

je, przerysował na kartkę podzieloną na kratki, a potem 

na płótno. Kratka pomagała mu w zachowaniu odpo-

wiednich proporcji.

1
2

3
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Zapewne na komputerze lub w albumie masz mnóstwo zdjęć przed-

stawiających pejzaże – góry, morze, małe lub wielkie miasto albo 

wieś. Dziś, jeśli chcesz utrwalić jakiś krajobraz, wystarczy… jeden 

pstryk! Zdjęcie zrobisz nawet telefonem komórkowym. A potem 

w ciągu kilku sekund możesz je rozesłać znajomym na całym świecie!

W czasach Canaletta o aparacie fotografi cznym nikt jeszcze nie 

słyszał. Obrazy pełniły wówczas funkcję podobną do tej, jaką dziś 

pełnią zdjęcia – uwieczniały dowolny krajobraz, postać lub scenę. 

To dzięki nim wiemy, jak kiedyś wyglądała Warszawa, Rzym, Drez-

no, jak ubierał się król Stanisław August albo jaką fryzurę nosiła 

cesarzowa. Posiadanie wspaniałej kolekcji obrazów świadczyło 

o tym, że właściciel jest zamożny i ceni kulturę oraz sztukę (ty lu-

bisz chwalić się zdjęciami z wakacji, a królowie i książęta szczycili 

się obrazami wiszącymi na ścianach ich pałaców). Nadworni mala-

rze często przedstawiali widoki miast, aby pokazać, jak wspaniale 

rozwijał się kraj za panowania danego władcy. 

Obrazy Canaletta zdobiły sale Zamku Królewskiego. Zgromadzo-

no je nawet w oddzielnym pokoju, zwanym Pokojem Canaletta. 

Przedstawiały głównie widoki Warszawy – ulice, kościoły, pałace. 
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Bohaterowie opowiadania 
oglądają Stare Miasto, płynąc 
po Wiśle. Zastanawiają się, jak 
z bliska wygląda to miejsce.
Canaletto namalował kilka 
widoków prezentujących okolice 
Zamku Królewskiego oraz 
dzisiejszych ulic Nowy Świat 
i Krakowskie Przedmieście. 
Przyjrzyj się uważnie tym 
obrazom. Następnie, korzystając 
z internetu (np. Google Maps, 
Google Street View), znajdź 
zdjęcia przedstawiające te 
same miejsca. Opowiedz, 
co się zmieniło.

 Krakowskie Przedmieście w stronę 
 Kolumny Zygmunta, 1774 rok

Kościół Sakramentek,
1778 rok

Ulica Miodowa, 
1777 rok

Ulica Długa,
1777 rok

Pałac 
w Wilanowie,
1776 rok

Krakowskie Przedmieście 
od Kolumny Zygmunta,

1767–1768

29
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Król Stanisław August słynął z zamiłowania do nauki i sztuki. 

W zamku organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał 

uczonych, pisarzy i poetów. Z jego inicjatywy powstało jedno 

z pierwszych polskich czasopism – „Monitor”. Król założył także 

teatr, kolekcjonował obrazy i wybudował Bibliotekę Królewską.

Widoczny na obrazie Canaletta Zamek Królewski za czasów 

panowania króla Stanisława Augusta prezentował się wspania-

le. Władca do przebudowy i dekoracji jego wnętrz zatrudnił 

wybitnych architektów, malarzy i rzemieślników. Miał dwa 

ogromne apartamenty. Pierwszy – tzw. Wielki – składał się 

m.in. z Sali Rady, w której obradowali rządzący krajem, Sali 

Wielkiej, w której organizowano bale, koncerty i przedstawie-

nia teatralne, a także z Sali Tronowej. Do tych pomieszczeń 

prowadziły przedpokoje –  Sala Rycerska i Pokój Marmurowy. 

Ściany i sufi t drugiego z nich zdobiły obrazy i złocenia. 

W drugiej części, zwanej Apartamentem Królewskim, znajdo-

wały się pokoje władcy oraz mała kaplica. W jednym pokoju 

król przyjmował gości, w drugim pełnili służbę ofi cerowie. 

W Pokoju Zielonym monarcha spotykał się z ministrami, 

w Żółtym jadał posiłki. Miał także swoją sypialnię, gardero-

bę i gabinet.
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Pokój Canaletta

Sala Marmurowa

Sala Wielka

Sala Senatorska

Sala Rady

Sala Tronowa

Sala Rycerska
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Król Stanisław August zamierza 
odnowić fasadę Zamku Królewskiego. 
Zaproponuj kolory i wzory, którymi 
mógłby ozdobić ściany. 
Pokoloruj rysunek.
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Co tydzień Stanisław August organizował 
obiady czwartkowe. Zapraszał na Zamek 
różnych artystów, pisarzy, malarzy 
i kompozytorów, żeby rozmawiać o sztuce 
i ważnych sprawach państwowych. Zaprojektuj 
swoje zaproszenie na urodziny w królewskim 
stylu. Wykorzystaj do tego zamieszczone 
obok elementy. Wytnij je i  przyklej po prawej 
stronie, żeby ozdobić swoje zaproszenie.

Z A P R O S Z E N I E 

na urodziny 

w Zamku Królewskim

•  •

• • •

• • • ❦

••••••••••

•  •

Typową kompozycją dla druków czasów 
Stanisława Augusta był układ oparty 
na osi symetrii. Możesz zaprojektować 
swoje zaproszenie w podobny sposób.
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Nietrudno zauważyć, że część obrazu Canaletta jest 

słoneczna i jasna. Przedstawia ładne, bogate miasto. 

Przyjrzyj się teraz części leżącej po drugiej stronie Wi-

sły. To Praga. Na pierwszy rzut oka jest prawie niewi-

doczna, ponieważ pochłania ją cień. Kiedy twoje oczy 

przyzwyczają się już do ciemnej kolorystyki, dostrzeżesz 

drewniane chaty, podwórka, małe ogródki warzywne 

otoczone płotami z wikliny, żurawie przy studniach, 

a także mieszkańców prawego brzegu Wisły. Nie są ubra-

ni tak wytwornie jak damy i panowie płynący łodziami. 

Zanim Praga stała się częścią Warszawy, była małym 

miasteczkiem. Ze względu na to, że brakowało mostu, 

który mógłby ułatwić jej połączenie z bogatą stolicą le-

żącą po drugiej stronie rzeki, dość długo pozostawała 

nieco słabiej rozwinięta. Jednak za czasów panowania 

Stanisława Augusta powoli zaczynała rozkwitać. Powsta-

wały nowe ulice, dwory i domy. Zakładano pracownie 

rzemieślnicze, otwierano sklepy. W 1791 roku Stanisław 

August przyłączył Pragę do Warszawy. 
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Canaletto szkicował obraz 
na kartce podzielonej na 
kratki, które ułatwiały mu 
zachowanie odpowiednich 
proporcji. Posługując się 
metodą mistrza, spróbuj 
naszkicować wieżę 
zegarową Zamku 
Królewskiego. 
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Przyjrzyj się uważnie postaciom namalo-

wanym na brzegu Wisły po stronie Pragi. 

Nad rzeką stoją żołnierze z gwardii kró-

lewskiej. Kolejni wyjeżdżają konno trójka-

mi zza chaty. Trzech jeźdźców ubranych 

w jasne stroje bacznie obserwuje teren. 

Jeden odwrócony prowadzi konia – być 

może wierzchowca królewskiego. Tuż 

obok karety siedzący na białym koniu 

strzelec trzyma w pogotowiu broń, a żoł-

nierz stojący nad samym brzegiem Wi-

sły wskazuje ręką łodzie. Obok znajdują 

się też dwa powozy, każdy zaprzężony 

w szóstkę koni. Wszyscy są bardzo czujni. 

Czyżby czekali na króla? Może paradną 

łodzią, która przybija do brzegu, płynie 

monarcha?
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Jeden z mężczyzn podtrzymujących obraz 
zwraca się do malarza, który podpisuje dzieło. 
Malarzem tym nie jest jednak Bernardo 
Canaletto, tylko jego syn Lorenzo. Z kolei 
Lorenzo patrzy w kierunku siedzącego 
na krześle mężczyzny, który wskazuje ręką 
na stojącego obok pana z psem. 
Jak myślisz, o czym rozmawiają? 
Wpisz w dymki ich wypowiedzi.44 45



Po prawej stronie obrazu widać dwie paradne łodzie napędzane wio-

słami. Mają one specjalne kabiny dla pasażerów. Obok płyną łodzie 

handlowe z żaglami. Są to tzw. szkuty – jednomasztowe statki na-

pędzane siłą wiatru i pracą wioseł, służące do przewożenia różnych 

towarów. W 1770 roku, kiedy Canaletto malował obraz, rzeki były 

najważniejszymi szlakami transportowymi (pierwszy pociąg pojawił 

się dopiero 55 lat później, a o samochodzie nawet nie marzono!). 

Ale... na obrazie chyba czegoś brakuje. Tak! Nie ma mostu! W czasie, 

gdy powstał obraz, w stolicy nie było żadnego. Wraz z nadejściem 

wiosny budowano tymczasowe przeprawy. Rozbierano je na zimę 

i wówczas na drugą stronę rzeki można było dotrzeć jedynie łodzią 

lub promem. Pięć lat po namalowaniu obrazu przez Canaletta w War-

szawie postawiono stały most zwany mostem Ponińskiego. Niestety 

po 19 latach został spalony.

Jakie towary 
transportowano Wisłą?

drewno zboże

piwo ryby

smoła drzewnasól

do Gdańska

z Gdańska
46



Chcesz przeprawić się na drugą stronę rzeki. 
Niestety nie ma mostu! Trzeba zatem go stworzyć. Narysuj most. 
Zastanów się, z czego będzie zbudowany. Z drewna, kamienia, a może 
ze stali? Będzie w kształcie łuku czy podwieszany na linach? Do dzieła!
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Canaletto • Malarz Warszawy

 Jeśli twoje dziecko twierdzi, że: 
• Canaletto to rodzaj ciastka z kremem,
• obiady czwartkowe podaje pani Hania w szkolnej stołówce,
•  nadworny malarz to ktoś, kto tworzy obrazy na świeżym powietrzu,

to najwyższy czas na tę książkę!

Zapraszamy na wędrówkę po Zamku Królewskim, rejs łodzią po Wiśle, wizytę u króla 
Stanisława Augusta i w pracowni malarza Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. 
Będziemy rysować, wycinać, czytać i oglądać.

Informacje i ćwiczenia zawarte w książce podpowiadają, jak uczyć dzieci odczytywać 
dzieła sztuki. Dzięki temu wizyta w galerii i muzeum stanie się prawdziwą przygodą. 

DOBRA ZABAWA 

GWARANTOWANA!


