
Poznajcie historię domku 3/12:
U państwa Witków wszyscy zaopatrywaliśmy się w najlepsze warzywa i owoce. (...) Cała ta część 
za domem była warzywna – opowiada Joanna. – Wszyscy sąsiedzi się tutaj zaopatrywali: nowa-
lijki, pierwsze ogórki, pierwsze pomidory. Dziadek miał dwie szklarnie i wszędzie grządki: rzod-
kiewka, sałata, wszystko. Bardzo to lubił. Taki odpoczynek po pracy. No, i to był dodatkowy 
dochód. […] Był też agrest, porzeczka, maliny, truskawki. Natomiast przód domku to było króle-
stwo mojej babci, która uprawiała kwiaty. Tu różyczki, tu floksy, bez… 
Obok grządek, na tyłach domku był także mały sad – śliwa węgierka, grusza, dwie wiśnie, brzo-
skwinia, która jeszcze do niedawna pięknie rodziła.
(Michał Głuszek, O domkach fińskich, źródło: www.domkifinskie.etnograficzna.pl)        

Dla mieszkańców domków fińskich natura była bardzo ważnym elementem codzienności, 
często też ratunkiem w trudniejszych czasach. Oprócz okazałych drzew i żywopłotów oka-
lających domy zdarzało się, że lokatorzy mieli własne ogródki podobne do tych, jaki dziś 
widzicie tutaj w Otwartym Ogrodzie Państwomiasto. 
Czy rozpoznajecie, jakie rośliny rosną na grządkach? Nieopodal są też Miejskie Pszczoły. 
Znajdziecie je? Ale pamiętajcie, żeby oglądać je z oddali. Natura to także zwierzęta, które 
mieszkają w okolicy. Lokatorzy wspominali o wielu gatunkach ptaków, a także o jeżach czy 
myszkach, które miały swoje legowiska w piwnicach. Czasem wpadają też kaczki z pobliskie-
go Parku Ujazdowskiego.

Na odwrocie zobaczycie obrazki kilku z gatunków ptaków, które bardzo często Pan Anatol 
spotykał na Jazdowie. Przyporządkujcie ich nazwy z karty gry do odpowiednich ilustracji.
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Dodatkowy punkt zdobędziecie, jeśli 
zgadniecie nazwę ptaka, tóry pojawił się na 
Jazdowie niespodziewanie!
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Warszawiacy martwią się o przyszłość domków fińskich. Oto list nadesłany przez 
jednego z nich:

Szanowni Państwo, martwię się o przyszłość Osiedla Jazdów. Domki, które miały służyć jako 
tymczasowe lokum, stoją do dziś i są bardzo cennym i wartościowym miejscem na mapie 
współczesnej Warszawy. Jest to duży zielony teren, dostępny dla wszystkich, idealny na space-
ry oraz integrację mieszkańców domków i okolic. Boję się jednak, że władze miasta 
i deweloperzy nie doceniają tego terenu, traktują go jako nieopłacalną inwestycję  w samym 
sercu miasta, a drewniane domki jako przeżytek i coś, co należy zburzyć. Proszę, powiedzcie mi, 
jak mogę ich przekonać, że teren ten należy chronić? Jakich argumentów używać? 
W jaki sposób zaktywizować osiedle domków i ich mieszkańców, żeby teren był jeszcze 
bardziej atrakcyjny dla warszawiaków?
Z poważaniem,
Jan Kowalski
 
Pokażcie Panu Anatolowi, że mieszkańcom Warszawy wciąż zależy na domkach! Zapisz-
cie w dzienniku swoje pomysły, aby rozwiązać problem Warszawiaka. 
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