
 

 

 

Wycieczka do Warszawy klasy 4c i 4d 

   

 

 

 

 

 

17 października 2018 roku klasy 4c oraz 4d wraz z wychowawczyniami – Elżbietą Kucharską i 

Iwoną Jaworską-Lenart oraz Panią Anną Goch, udała się na całodniową wycieczkę po 

Warszawie – śladami walk wyzwoleńczych i historii Polski.  

 

 

 



 

Uczniowie odwiedzili, m.in. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – 

wielodziałową placówkę muzealną gromadzącą zbiory geologiczne, a także prowadzącą 

prace badawcze i dokumentacyjne oraz działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i 

upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej.  Poznaliśmy zbiory Muzeum Ziemi, które liczą 

obecnie ponad 170 tys. obiektów pochodzących z obszaru Polski i różnych regionów świata. 

Wśród nich wartościowe kolekcje minerałów i skał, kamieni ozdobnych oraz meteorytów, 

zbiory skamieniałości roślin i zwierząt, bogate zbiory bursztynu zaliczane do największych 

kolekcji przyrodniczych w świecie. Odrębną kategorię stanowiły też cenne archiwalia z 

zakresu historii nauk o Ziemi. 

 



 

Do ważnych punktów wycieczki zaliczyć też możemy: 

Pomnik Małego Powstańca – pomnik znajdujący się przy ulicy Podwale przy murze 

obronnym Starego Miasta w Warszawie, upamiętniający najmłodszych uczestników 

powstania warszawskiego, ich bohaterskich czynów. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Podwale_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mury_obronne_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mury_obronne_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieci-%C5%BCo%C5%82nierze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie


Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Podczas zwiedzania tej warszawskiej nekropolii 

mogliśmy zobaczyć kwatery żołnierzy, którzy walczyli w polskich powstaniach, a także w I i  II 

Wojnie Światowej. Jest to najbardziej patriotyczna nekropolia stolicy. Nazwa tego cmentarza 

upamiętnia tych, którzy zginęli walcząc m.in. podczas powstania listopadowego, 

styczniowego, wielkopolskiego, czy powstań śląskich. Odwiedziliśmy tu kwatery Szarych 

Szeregów, m.in. Harcerskiego Batalionu  „Zośka”, gdzie zostali pochowani Alek, Rudy i Zośka 

- aleje charakterystycznych brzozowych krzyży na grobach poległych w powstaniu 

warszawskim żołnierzy Armii Krajowej, również ze zgrupowań i batalionów „Parasol”, 

„Golski”, „Gustaw”, „Kiliński”, „Miotła”, „Kryska”. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9EZo%C5%9Bka%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9EParasol%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Golski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9EGustaw%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9EKili%C5%84ski%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Miot%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgrupowanie_Kryska


 

 

Widzieliśmy również inne pomniki i tablice pamiątkowe, które stanowią symboliczne miejsca 

pamięci, m.in. Pomnik „Ku Chwale Batalionów Chłopskich”  - chłopskiej armii Polskiego 

Państwa Podziemnego. Bataliony Chłopskie były drugą, po Armii Krajowej, siłą militarną w 

okupowanej Polsce, swoją działalność prowadziły również na Kresach Wschodnich, pod 



okupacją sowiecką i niemiecką. Pomnik upamiętnia bohaterstwo chłopów walczących o 

niepodległą Polskę. 

 

 



Zobaczyliśmy także Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej  - Kwatera Pamięci Ofiar Katastrofy 

Smoleńskiej – tych, którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu 10.04.2010 roku. 

 
Ważnym dla nas punktem były odwiedziny grobu patrona naszej szkoły - prof. Aleksandra 
Kamińskiego, współtwórcy metodyki zuchowej, instruktora harcerskiego, harcmistrza, żołnierza 
Armii Krajowej oraz jednego z ideowych przywódców Szarych Szeregów, przewodniczącego 

Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego. Uczciliśmy jego pamięć zapalając znicze i 
składając pamiątkową wiązankę. 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zuchy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instruktor_harcerski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcmistrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego


 



 

 

Popołudnie spędziliśmy natomiast w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum 

prezentującego zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski. Muzeum to 

gromadzi, opracowuje naukowo, bada i eksponuje przedmioty o charakterze wojskowo-

historycznym. W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego mogliśmy zobaczyć m.in.: relikwiarz 

gotycki zdobyty w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. i złożony w katedrze w Gnieźnie przez 

króla Jagiełłę, zbroje i hełmy, szable, mundury, siodła, samoloty, śmigłowce, czołgi, 

artylerię: pięć spiżowych luf działowych z przełomu XVI/XVII wieku, armata ppanc. , broń 

palną. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_prymasowska_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gnie%C5%BAnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o


 

 



 



 

 



Wycieczka po stolicy była dla dzieci niecodzienną i żywą lekcją historii. Każdy powinien 

zwiedzić to szczególne dla Polski i Polaków miejsce oraz oddać hołd, szacunek i pamięć 

pochowanym tu wielkim ludziom. Myślę, że należy dbać o przekazywanie takich informacji 

następnym pokoleniom - opowiedzieć im o świecie, którego nie znają i nie pamiętają, aby na 

podstawie tej wiedzy mogły zbudować swoją tożsamość, a następnie dokonywać własnych 

wyborów. 

 

 

Iwona Jaworska-Lenart 


