
Poznaj Polskę- poznaj Warszawę 

   

W dniach 4- 6 maja  br. uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie 
wzięli udział w wycieczce do Warszawy zorganizowanej w ramach projektu „Poznaj Polskę”, której 
nadrzędnym celem jest m.in. uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie dzieciom i 
młodzieży poznania swojego kraju, jego zabytków, tradycji oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Po dotarciu do stolicy nasze kroki skierowaliśmy najpierw do Muzeum Ewolucji. To dosyć kameralne, 
utrzymane w nieco archaicznym stylu miejsce pozwoliło nam przenieść się mentalnie w czasie i 
przestrzeni o kilka milionów lat. Uczniowie zobaczyli tu m.in. skamieniałe jaja prehistorycznych 
gadów czy szczątki prymitywnych ssaków. Największe wrażenie wywołały w zwiedzających dwa 
doskonale zachowane szkielety dinozaurów znalezione m.in. na pustyni Gobi w latach 60. i 70. 
ubiegłego stulecia. Ich imponujące rozmiary zajmujące praktycznie dwa spośród czterech 
pomieszczeń pozwoliły odczuć, jak niezwykły, a jednocześnie kruchy potrafi być świat natury.  

 

 



 

 

 

 

Kolejnym punktem wycieczkowego programu był taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, mieszczący 
się w tym samym budynku. Już sam wjazd na 30. piętro najszybszą windą w Polsce wywołał w wielu 
uczniach niemałe poruszenie. Kiedy w chwilę znaleźliśmy się 114 metrów nad ziemią, odsłoniła się 
przed nami niesamowita panorama Warszawy. Z lotu ptaka mieliśmy okazję zobaczyć Stare Miasto, 
Most Świętokrzyski czy Stadion Narodowy, wsłuchując się jednocześnie w opowieść przewodniczki, 
która w bardzo interesujący a jednocześnie przystępny sposób opowiedziała nam o niektórych 
obserwowanych z góry obiektach, przedstawiając ich historię bądź też liczne ciekawostki związane 
właśnie z omawianymi miejscami. 

Na ziemię, a w zasadzie pod ziemię ściągnęło nas metro. Właśnie tym środkiem lokomocji  
przemierzyliśmy dwie stacje, a następnie spacerkiem dotarliśmy do Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Krótka prelekcja przy samochodzie pancernym „Kubuś” mieszczącym się 
bezpośrednio przy Murze Pamięci, na którym wyryto blisko 11 tysięcy nazwisk poległych w powstaniu 



żołnierzy, pozwoliła nam nastroić się odpowiednio do tego, co miało nastąpić już za kilkanaście 
minut.  Kiedy weszliśmy do wnętrza muzeum, mieliśmy nieodparte wrażenie, jakbyśmy rzeczywiście 
przenieśli się w lata 40. XX wieku do okupowanej Warszawy i stali się naocznymi świadkami 
dziejowych wydarzeń. Niesamowite wrażenie wywołało w nas serce muzeum bijące miarowym 
rytmem. Wystarczyło przyłożyć ucho do wysokiej na dwie kondygnacje metalowej bryły, by usłyszeć 
dodatkowo przeróżne odgłosy powstańczej stolicy.  W wielu gablotach podziwiać można było 
przeróżne eksponaty: rodzaje uzbrojenia, naczynia, zdjęcia, protokoły ekshumacji zwłok itd. Nie lada 
gratką był również widok wiernej repliki Liberatora- B- 24 J- jednego z wielu samolotów, za pomocą 
których dokonywano zrzutów z pomocą dla walczących mieszkańców. Mocno poruszyła nas także 
trwająca nieco ponad 5 minut projekcja  animacji „Miasto ruin”. Dotarło do nas, jak wielkich 
zniszczeń dokonano w tym uznawanym wcześniej za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, 
mieście, po którym w 1945 roku zostały praktycznie tylko zgliszcza. Z refleksją , że „nigdy nie było 
dobrej wojny i złego pokoju” udaliśmy się  do miejsca zakwaterowania na odpoczynek. 

 

 

  



 

 

 

 

Nazajutrz rozpoczęliśmy zwiedzanie Warszawy od Centrum Nauki Kopernik. Dwa piętra wypełnione 
po brzegi interaktywnymi eksponatami pozwoliły nam na trzy godziny doświadczyć rzeczy 
niezwykłych. Stanowiska przyciągające uwagę zwiedzających, gdzie w przeciwieństwie do 
tradycyjnych muzeów można było wszystkiego dotknąć,  pozwoliły utwierdzić się w przekonaniu, że 
każda dziedzina wiedzy jak chociażby chemia, biologia czy fizyka, mogą być fascynujące i przydatne w 
życiu, jeśli tylko pewne treści zostaną nam „zaaplikowane” w atrakcyjnej formie. Uczniowie mogli się 
przekonać m.in. na czym polega magia iluzji, jak to jest leżeć na gwoździach czy jak działa wprawiona 
w ruch siła ludzkich mięśni i układu kostnego. 



 

 

 

 



 

 

Spod „Kopernika” ruszyliśmy wprost pod Barbakan, a następnie na warszawski rynek, gdzie mogliśmy 
usłyszeć dźwięki oryginalnej katarynki i poznać ciekawostki dotyczące tutejszej zabudowy.  Nie 
zabawiliśmy tu jednak długo, ponieważ ze swymi atrakcjami „czekał” na nas w dalszej kolejności 
Zamek Królewski. Położony na wiślanej skarpie bezpośrednio przy gnojnej górze, niegdyś był on 
najważniejszą królewską rezydencją. Odrestaurowany po II wojnie światowej obiekt wpisany w 1980 
roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO urzekł nas swoim wytwornym wnętrzem.  Ociekające  
bogactwem sale, wszechobecny przepych, cudowne obrazy i wyjątkowe eksponaty powodowały, że 
nie mogliśmy oderwać od tych cudowności wzroku.  Prowadzeni kolejno przez apartamenty 
królewskie, sale sejmowe, pokoje z dziełami Matejki czy pokoje prezydentów II RP i władz na 
Uchodźctwie przeżyliśmy w telegraficznym skrócie niezwykłą lekcję historii. 

Krakowskim Przedmieściem ruszyliśmy pod grób Nieznanego Żołnierza. W drodze co rusz 
przystawaliśmy, rozpoznając m.in. obiekty, które do tej pory znane były nam tylko z telewizji. Kiedy 
dotarliśmy na Plac marszałka Józefa Piłsudskiego,  pani przewodnik opowiedziała nam, jaką historię i 
symbolikę ma pełnienie warty i składanie kwiatów w tym właśnie miejscu.  



Zmęczeni, ale wciąż głodni wrażeń udaliśmy się jeszcze pod Arsenał- sławetne miejsce, gdzie 
nastąpiło odbicie z niemieckiej więźniarki 26 więźniów a także Rudego- Jana Bytnara- bohatera 
lektury szkolnej „Kamienie na szaniec”. Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowieści o wielkiej sile 
przyjaźni, męstwie i determinacji młodych ludzi, którzy potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać”.  

Ostatni – trzeci dzień wycieczki- rozpoczął się od wizyty pod Belwederem i pomnikiem marszałka 
Piłsudskiego. Stąd już był rzut beretem do Łazienek, które urzekły nas jak wszystkie inne widziane do 
tej pory miejsca. Spacerując po owym kompleksie, dowiedzieliśmy się , dlaczego znalazł się tu pomnik 
Fryderyka Chopina i jak ważną personą dla warszawiaków była i jest  nadal. „ Zdobywając” kolejne 
punkty, podziwialiśmy Starą Pomarańczarnię czy Teatr na Wyspie. Pobyt na świeżym powietrzu 
umiliły nam niewątpliwie wiewiórki, które wypatrywały, czy nie mamy gdzieś w zanadrzu orzechów, 
które tak uwielbiają.  

 

 

 



 

Muzeum Azji i Pacyfiku odkryło przed nami niezwykłość orientalnej kultury i sztuki. Ekspozycja „Strefa 
dźwięków” stanowiąca wystawę stałą, pozwoliła obejrzeć nam około 120 instrumentów muzycznych 
pochodzących z różnych obszarów kulturowych i krajów. Niektóre z nich miały prostą konstrukcję i 
grywano na nich po amatorsku,  inne wyglądały, jak  prawdziwe dzieła sztuki, których używali 
zawodowi muzycy na dworach władców. Druga z ekspozycji- wystawa czasowa- „Muzeum? A po 
co?”, na której znalazły się zbiory zgromadzone przez zbieraczy o określonym guście, wiedzy i 
doświadczeniach, pozwoliła na wysnucie refleksji, dlaczego w muzeach, które znamy, brakuje śladów 
kultur Dalekiego Wschodu. 

 



 

 

Ostatnim punktem warszawskiego programu było Muzeum Narodowe. Wyposażeni w  karty pracy 
ruszyliśmy za panią przewodnik, odbywając niezwykłą podróż po kulturach i epokach. W Galerii Sztuki 
Starożytnej zostaliśmy zaznajomieni z rodzajami greckich naczyń, a następnie odkryliśmy arkana 
mumifikacji, z których słynie dawny Egipt. Z kolei Galeria Faras dała nam sposobność do podziwiania 
malowideł o tematyce sakralnej, które odkryli w Sudanie w zeszłym stuleciu polscy archeolodzy. W 
Galerii Sztuki Średniowiecznej pod lupę wzięliśmy nastawę ołtarzową pt. „Tryptyk Jerozolimski” z XV 
wieku, a w Galerii Sztuki Dawnej próbowaliśmy odczytać symboliczne znaczenie elementów obrazu 
„Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i Aniołem” pędzla Sandro Boticellego, natomiast w 
Galerii Sztuki XIX wieku na własne oczy mogliśmy podziwiać największy obraz znajdujący się w 
zbiorach Muzeum Narodowego, czyli „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki. 

 

 



 

 

 

Wycieczka do Warszawy na pewno na długo zostanie nam w pamięci. Trzydniowy maraton po stolicy 
utwierdził nas w przekonaniu, że podróże kształcą, a  miasto to niewątpliwie urzeka zabytkami, 
historią i rozwijającą się infrastrukturą, która zręcznie łączy to, co stare, z tym, co nowoczesne. Jedno 



wiemy na pewno: warto tu wrócić, bo to, co zobaczyliśmy jest zaledwie kroplą w morzu naszych 
oczekiwań. Połknęliśmy bakcyla i mamy zamiar miłością do Warszawy zarazić tych, którzy jeszcze nie 
mieli okazji zwiedzić stolicy naszego państwa. 
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