
 

 

Gimnazjum w Zagoździu realizuje projekt  
“SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” 

 

Dnia 13. 04. 2007. roku uczniowie klasy III b Publicznego Gimnazjum 

w Zagoździu  uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd odbył się 

w ramach programu  zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego pod hasłem   

„Wiedzieć więcej” stworzonego dla potrzeb unijnego projektu „ Szkoła 

przyszłości w gminach ziemi łukowskiej.”  

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie pałacu w Wilanowie. 

Uczniowie poznali  historię obiektu. Pani przewodnik  zwracała  uwagę na 

cechy stylu barokowego budowli, jak również na style architektoniczne w 

poszczególnych pomieszczeniach, opowiadała o kolejnych właścicielach 

Wilanowa. Na piętrze uczniowie obejrzeli galerię obrazów przedstawiających  

wybitne osobistości, które zasłużyły się  w historii Polski. Były tam również 

portrety kolejnych właścicieli pałacu, czyli przedstawicieli rodów Potockich, 

Lubomirskich, Czartoryskich. Na parterze uczniowie obejrzeli komnaty 

królewskie, między innymi sypialnię króla Jana III. Sobieskiego, w której 

monarcha zmarł. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie muzeum Pawiaka. 

Muzeum zostało utworzone w miejscu, w którym kiedyś naprawdę się 

znajdowało to więzienie, czyli na warszawskim Muranowie. Swoją nazwę 

zawdzięczało usytuowaniu przy ulicy Pawiej. Uczniowie wysłuchali nagrania o 

historii więzienia, obejrzeli zrekonstruowaną makietę obiektu, cele , ekspozycje 

więziennych sprzętów, narzędzia tortur, a nawet zdjęcia osób, które przeszły 

przez Pawiak w okresie okupacji. Byli to między innymi o. Maksymilian Maria 

Kolbe, aktorka Alina Janowska, Jan Bytnar znany uczniom jako „ Rudy”- 

bohater książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.  Wysłuchali 

również grypsów więziennych, które skazańcy przekazywali swoim bliskim. 

Były to bardzo poruszające teksty. Więźniowie pisali je często wiedząc, że już 

nigdy nie ujrzą swoich najbliższych. Pisali o przesłuchaniach w siedzibie 

gestapo w Alei Szucha, gdzie byli  niemiłosiernie katowani, o niesamowitym 

głodzie, o zbiorowych morderstwach. . Jedna z więźniarek prosiła o jakiś 

środek, który skróciłby jej męczarnie. Była  to młoda dziewczyna bardzo 

kochająca życie i dlatego jej słowa były tak poruszające.  Na koniec wizyty w 

muzeum uczniowie złożyli podpisy w księdze pamiątkowej. Uczniowie zwrócili 

uwagę, że znajdowało się tam mnóstwo wpisów  złożonych przez 

obcokrajowców. 

 Na zewnątrz budynku zostały usytuowane tablice pamiątkowe 

ufundowane przez różne instytucje pragnące w ten sposób złożyć hołd ofiarom 

Pawiaka oraz drzewo, które jako jedyne przetrwało do naszych czasów po 

wysadzeniu Pawiaka przez Niemców. 



Następnie  uczniowie wraz z opiekunami udali się do pobliskiego centrum 

handlowego na posiłek. Potem pojechali do Teatru Polskiego na spektakl „Sen 

nocy letniej”.  Powrót do domu miał miejsce około godziny 23.00. Opiekunami 

były panie Anna Kobojek i Agnieszka Mućka. Wycieczka została 

dofinansowana ze środków unijnych.    

  


