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WYCIECZKA  
OBSERWACYJNA

Maleńki i bardzo znudzony swoją planetą kosmita od 
dawna planował pozwiedzać trochę wszechświat. Na 
wycieczkę wybrał sobie Warszawę, choć nigdy nie zgad-
niecie dlaczego. W jednej z kosmickich książek przeczy-
tał, że ludzie uwielbiają stawiać sobie dużo pomników. 
Autor książki nie do końca wytłumaczył co to takiego, ale 
polecił zbadać to w Warszawie. Wydało się to wszystko 
maluchowi ciekawe, zwłaszcza, że kompletnie nie wie-
dział, co takiego jest pomnik! 

Przygotowania do podróży wypełniły niezliczone testy, 
by opanować sztuczkę bycia niewidzialnym. Jak się oka-
zało, sztuczka udawała się najlepiej w miejskim, zanie-
czyszczonym powietrzu, więc Warszawa pasowała jak 
ulał. Bycie niewidzialnym ułatwia bycie turystą – zwłasz-
cza, gdy jest się przybyszem z innej planety. Możecie 
się domyślać, jak by się to wszystko skończyło, gdyby 
kosmita nie opanował znikania… Ludzkie krzyki, wyty-
kanie palcami i spojrzenia pełne paniki…

ŚWIEŻOŚĆ 
SPOJRZENIA

Jak wygląda bohater miejskiej wycieczki? Całe to znika-
nie kosmity utrudnia mi robienie opowieści. Jeśli chcecie 
go zobaczyć, musicie sobie go po prostu wyobrazić. 
Trudno jest rysować postaci niewidzialne, ale może dla 
Was nie jest to wcale problem? Narysujcie go sami, a ja 
zostawiam tu tylko jego oczy. Czasami, gdy próbowałam 
patrzeć w słońce, wydawało mi się, że widzę jak szybko 
przemykają, szukając nowych ciekawostek. Kosmita zo-
baczył ich w Warszawie tak dużo! Aż trudno uwierzyć, 
ile w tym mieście jest rzeczy, które mijamy i zupełnie ich 
nie zauważamy! Tak bardzo się do nich przyzwyczailiśmy. 
Coś gdzieś stoi od zawsze i staje się dla nas niewidzialne, 
tak jak nasz kosmita. Ale dla niego wszystkie te rzeczy 
były nowe i dlatego od samego początku zasypał mnie 
lawiną pytań…
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POTOP  
ZNAKÓW  
ZAPYTANIA

– Czy ci nieruchomi ludzie są zaklęci w kamień za karę? 
I żeby inni też mieli się na baczności? 

– Ależ nie, to nigdy nie byli ludzie, tylko od zawsze figury 
zrobione tak, żeby przypominały ludzi, których już z nami 
nie ma! Można spotkać je w wielu miejscach miasta, 
a ludzie nazywają je POMNIKAMI!

– O! Czyli znalezienie pomników zajęło mi dokładnie 
586 sekund. A po co są pomniki? Do pamiętania? 
Czy do stania? Co jest bardziej do pamiętania? Gło-
wa czy pomnik?

– Od pamiętania jest bardziej głowa! Ale czy głowa by 
pamiętała, gdyby pomnik nie przypominał? Ludzkie gło-
wy są małe. Nie da się tam zmieścić wszystkiego. Nie da 
się w nich przechowywać bezpiecznie tego wszystkiego,  
co ważne. Albo pamiętać wszystkich ludzi. 

– Czyli pomniki pamiętają za ludzi? 

– I tak i nie. Pomniki nie spadają z nieba. Ktoś musi je 
postawić i robią to ludzie. Ktoś musi najpierw pomyśleć 
o takim pomniku i wiedzieć, kogo lub co ma upamięt-
niać. Pomysł rodzi się w głowie, a potem pojawia się jako 
monument na mieście.

– Ale gdyby każdy człowiek wymyślił sobie pomnik 
i postawił go w Warszawie, to mogłoby zabraknąć 
miejsca na domy, ulice i parki. Żylibyście w dżungli 
pomnikowej i trzeba by było chodzić jak w labiryncie. 
I uważać, żeby nie uderzyć głową w twardy kamień. 
Tak by ich było dużo w Warszawie! 

– No właśnie! Dlatego pomniki stawiają tylko ci, którzy 
sami są ważni w kraju – mają dostęp do dużych pienię-
dzy, mają wpływ na to, co myślą inni i podejmują ważne 
decyzje. Słusznie zauważyłeś, że nie da się uznać, że 
wszyscy są bohaterami i że wszystkim należy się pomnik. 
Trzeba ich wybrać…

– Ale zaraz! Skąd wiadomo, kto jest bohaterem?

– A może jakiś łatwiejszy zestaw pytań? Z tymi bohate-
rami to jest strasznie trudna sprawa. Ludzie się o nich 
często kłócą. Bohaterów wybierają nam na przykład hi-
storycy. To są tacy ludzie, których praca polega na opi-
sywaniu przeszłości. Tłumaczą, co się działo, dlaczego, 
kto i co kiedyś robił. Piszą o tym książki, a my uczymy się 
z nich w szkole, a potem stawia się bohaterom pomniki, 



pilnuje się różnych rocznic i rozmawia się o bohaterach, 
żeby pamięć była ciągle żywa. Tylko problem jest taki, że 
nie da się mówić o wszystkich i zawsze będzie ktoś, kogo 
historycy pominęli albo prawie nic o nim nie powiedzieli. 
Czasami jakaś osoba mogła nie pasować do opowieści. 
Historyk jest jak każdy człowiek – kimś się zachwyca, 
a kogoś innego nie lubi, czymś się interesuje, a czymś 
innym zupełnie nie. Każdy z nas ma swoje upodobania. 

– A ty potrafisz powiedzieć, kogo na pomnikach nie ma?

– Kiedy mówiłeś o labiryncie z pomników, pomyślałam 
sobie, że w przeszłości było tylu wspaniałych ludzi… 
Pewnie każdy z nas mógłby wskazać innego, pominię-
tego bohatera. Dla jednych bohaterem jest ktoś, kto 
napisał dobre książki, dla innych ktoś kto, świetnie rzą-
dził krajem. Jedni zachwycą się bohaterstwem kogoś, 
kto pomagał ludziom w potrzebie, a drudzy kogoś, kto 
zginął walcząc za Polskę. Ale powiem Ci o czymś, o co 
trudno się kłócić i co jest dla mnie bardzo smutne. Na 
pomnikach nie ma w ogóle kobiet! Sprawdziłam to do-
kładnie, pomników z kobietami jest maleńka garsteczka, 
chyba wystarczyłoby Ci palców u jednej ręki, żeby je 
w tym mieście policzyć.

– Czy to znaczy, że w ludzkiej historii kobiety nie robią 
nic ważnego? 

– To nie jest tak, że bohaterek nie było. O nich po pro-
stu mało się mówi. Chodzisz sobie dzisiaj po mieście 
i wszędzie na pomnikach są mężczyźni. To właśnie 

oni rządzili, walczyli w wojnach, pisali piękne wiersze, 
komponowali muzykę. Dawno temu kobiety rzadko 
mogły się takimi rzeczami zajmować. Jest tylko jed-
na kobieta, która zawsze pojawia się w zestawieniu 
bohaterów polskich. Jej odkrycia naukowe rozsławiły 
nasz kraj na świecie. A może trzeba inaczej pomyśleć 
o bohaterstwie? Czy na waszej planecie… 

– Ale ja widziałem dużo kamiennych kobiet! 
Tylko, że miały rybie ogony!

– To pomniki warszawskiej syreny. Jest taka opowieść 
o syrenie, która od wielu wieków broni tego miasta. 
Dlatego ma tarczę i miecz. Warszawa tak pokochała 
swoją syrenę, że jest ona nawet w naszym herbie, więc 
musi mieć też dużo pomników. Zobacz, wychodzi na 
to, że bohaterów nie tylko sobie można wybrać, ale 
bohaterów można też sobie wymyśleć! W Warszawie 
jest syrena, w Krakowie smok, a przecież nawet malu-
chy wiedzą, że to tylko legendy… Czy teraz już bardziej 
rozumiesz, po co są pomniki?

– Chyba zaczynam rozumieć. Wydaje się, że pomni-
ki sobie cicho stoją, ale właśnie w tym jest ich moc. 
Ludzie chodzą wokół szybko, pomniki niby nic nie 
robią, ale mówią, kto jest ważny. Widziałem, że pod 
pomnikiem gromadzą się ludzie i kładą kwiaty. A pod 
innym coś krzyczą, śpiewają, robią sobie z nimi zdję-
cia. Wpadłem też na taki, na którym ludzie siedzieli, 
jakby był ławeczką. 



– Powiem Ci jeszcze coś! Ludzie pomniki burzą i to wca-
le nie dzieje się tak rzadko! Jak już wiesz, opowiadamy 
sobie o naszym kraju różne historie. Od czasu do czasu 
zmienia się ta opowieść o Polsce i trzeba wymienić bo-
haterów. Pomniki mogą zniknąć bez śladu, a czasem na 
ich miejscu pojawiają się nowe.  

– Muszę w takim razie iść dalej. Zostało mi jeszcze 
168 pomników do zobaczenia, a co jeśli zburzą jakiś 
w czasie, kiedy my tu sobie gawędzimy?

– Oczywiście, ruszaj dalej w miasto. Pamiętasz, o co 
Cię prosiłam? Skoro i tak robisz to swoje śledztwo, to 
przygotuj dla dzieci jakieś zadania. One to lubią, bo 
są znacznie lepsze w obserwowaniu miasta niż doro-
śli. Widzą więcej i zadają jeszcze więcej pytań niż ty! 

Niestety nikt mi już nie odpowiedział.  
Trudno powiedzieć, kiedy kosmita zniknął,  

bo był niewidzialny od początku.  
Ale nie mam do niego o to żalu, może na jego  

planecie nie ma zwyczaju żegnania się? 

Tydzień później dostałam od niego liścik,  
ale nie był wcale zaadresowany do mnie.  

Znajdował się na nim napis…

ZADANIA 
DLA DZIECI

Dużo już o ludzkich  
pomnikach wiem,  
choć wcale nie przestały  
mnie zadziwiać! 

Mam też kolejne pytania i zadania z rysowaniem, któ-
re sobie wymyśliłem, bo przez chwilę wyobraziłem 
sobie, że mógłbym zajmować się robieniem pomni-
ków, czy to nie wspaniałe? Na początek mam dla Was 
arcytrudne pytanie:



JAK ZROBIĆ  
POMNIK?

 

Czy da się stworzyć przepis na pomnik? 

Każdy przepis kucharski dokładnie mówi,  
ile i jakich składników potrzeba, by powstało 
pyszne ciasto. A czy pomnik da się przedsta-
wić za pomocą różnych składników?

Spróbuj stworzyć obrazkowy przepis na  
pomnik. Rysuj swoje składniki w okienkach, 
korzystaj z podpowiedzi i skreślaj te, które 
uznasz za podchwytliwe zmyłki!
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bohaterka

ciężkość
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A TERAZ  
BEZ LUDZI!

 

Kolejne wyzwanie – 
czy potrafisz wymy-
śleć pomnik, który nie 
będzie zawierał ludz-
kiej figury? Jak mógł-
by wyglądać i czemu 
będzie poświęcony?

ZA  
WY-
SO-
KO!

 

Wiele pomników jest 
okropnie wysokich! 
Jestem malutki i stojąc 
na ulicy, zupełnie nie 
mogłem zobaczyć,  
kto jest bohaterem! 

A gdyby tak zrobić po-
mnik innego rodzaju? 
Taki, do którego da się 
wejść? Może pomnik 
nie musi być wysoko 
nad głowami ludzi, tyl-
ko na przykład gdzieś, 
gdzie człowiek rzadko 
zagląda? Czekam  
na rysunek!



Wygląda na to, że te pomniki  
jeszcze nie zostały odsłonięte…  
Co kryje się pod materiałem?  
Spróbuj rozwiązać ze mną tę  
zagadkę i zrób rysunkowe  
odsłonięcie pomników!

CEREMONIA



COŚ  
DO  
RĘKI

Dowiedziałem się, że atrybuty to takie ważne 
rzeczy, z którymi przedstawiane są w sztuce 
znane osoby. Bohaterowie też często je mają. 
Atrybuty mogą nam podpowiedzieć, z kim 
mamy do czynienia. Przedmioty mają związek 
z tym, czym zajmuje się ta postać albo jaką ma 
moc. Wymyśl swoich pomnikowych bohaterów 
i bohaterki na podstawie atrybutów, które 
trzymają w ręku…



CZY POTRAFISZ  
WYOBRAZIĆ SOBIE  
POMNIK DZIECIŃSTWA?

 

Pomyśl sobie o wszystkim,  
co wiąże się z byciem dzieckiem.  
Czy to będą jakieś przedmioty?  
A może miejsca lub marzenia?  
Pokaż mi, jak uczcić pomnikiem  
ludzkie dzieciństwo!

ŻYWE  
POMNIKI
Czy pomniki zawsze trzeba budować? 
A gdyby można było je po prostu odnaleźć?

Pod koniec mojej podróży okazało się, że istnieją  
pomniki, których nikt nie postawił ani nie wymyślił.
Niektóre z nich nawet żyją!

Pomniki przyrody
Udało Ci się je kiedyś spotkać?  
W mieście nie było ich zbyt dużo...  
Narysuj, co może być pomnikiem przyrody.
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