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Warszawska legenda 
o kamiennym niedźwiedziu

Legenda o kamiennym niedźwiedziu nie jest zbyt
popularna, ale jak najbardziej warto ją znać. Legenda
brzmi tak:

Dawno temu w mazowieckich lasach mieszkał bartnik
Sędzimir. Miał on żonę oraz córkę Milenę i syna
Gniewka. Pewnego razu rozbójnik, podpalił jego dom.
W wyniku oparzeń bartnik zmarł a niedługo po tym
wydarzeniu zmarła też jego żona. Dzieci zostały
same.  Milena zajmowała się bratem ale niestety
któregoś razu, gdy siostry nie było w domu, brat
wymknął się z domu i uciekł do lasu. Chodził po lesie
aż wreszcie bardzo zmęczony położył się do snu w
niedźwiedziej gawrze.
Niedźwiedzica mając sama młode zaopiekowała się
chłopcem. Po kilku latach w bory zakroczymskie
zapuścił się  na polowanie książę mazowiecki Janusz
I z żoną Danutą. W pewnym momencie psy
myśliwskie wytropiły gawrę. Wtedy myśliwi zobaczyli
małego chłopca, który bronił niedźwiedzicy. Księżna
wzruszona widokiem małego Gniewka zabrała go na
dwór.
Mijały lata, Gniewko dorastał we dworze, a księżna
traktowała go jak własnego, rodzonego syna. Pod
czujnym okiem Danuty nabrał ogłady, wyrósł na
dzielnego, potężnego i przystojnego mężczyznę. Miał
dobre serce.
Cieszył się szacunkiem wśród mieszczan i rycerstwa.
Niejedna panna wzdychała do niego skrycie.
Milena w tym czasie mieszkała u szeptuchy, kobiety
która znała się na lecznictwie, ziołach i magii. Była
pomocą dla zielarki ale też dużo się od niej nauczyła.
Gdy dorosła założyła własną rodzinę i przeniosła się
do Nowej Warszawy, gdzie chętnie pomagała
ludziom, zwierzętom i dzieliła się zdobytą wiedzą.

Pewnego razu Gniewko spacerując po Warszawie
ujrzał przepiękną dziewczynę – Jadwigę, córkę
złotnika. Zakochał się w niej bez pamięci i marzył o
tym, że ją kiedyś poślubi. Chłopak był jednak bardzo
nieśmiały. Przez kilka miesięcy nosił w sobie
tajemnicę, nie mógł jeść, spać i ciągle myślał o
Jadwidze. Pół roku później znalazł w sobie odwagę
aby poprosić pannę o rękę, przedtem jednak
postanowił pójść do kościoła aby w skupieniu ułożyć
precyzyjny plan oświadczyn. W świątyni akurat trwała
uroczystość zaślubin. Gdy młodzi wychodzili z
kościoła chłopak odkrył, że się spóźnił. Panną młodą
była jego ukochana Jadwiga, która właśnie poślubiła
innego…Wszystko przepadło. Zrozpaczony Gniewko
osunął się bez sił na kolana, jego serce pękło z
żalu.W tłumie była też Milena, która w chłopaku
rozpoznała swojego dawno niewidzianego brata.
Podbiegła do niego i błagała żeby nie umierał. Po
chwili zrozumiała, że jego dusza już odchodzi.
Widziała też, że tylko zaklęcie może ją zatrzymać.
Wypowiedziała magiczne słowa:
– Nie umrzesz, tylko zaśniesz w kamiennej postaci.
Czar ten zdejmie tylko moc prawdziwej miłości.
Obudzi Cię dziewczyna, która szczerze i żarliwie Cię
pokocha, a Ty odnajdziesz upragnione szczęście.
W tej chwili na oczach poddanych, chłopak zmienił się
w kamiennego niedźwiedzia.
Dziś Gniewka w niedźwiedziej postaci zobaczysz
przed Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy
Świętojańskiej 10.
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ABC Warszawy - przewodnik turystyczny

ABC Warszawy - Jest to przewodnik turystyczny, który opowiada bardzo ciekawe historie o Warszawie
wspaniała atrakcja dla całej rodziny. Niezapomniane wrażenia, jego najnowsze wycieczki można znaleźć na
facebooku nazwa: ABC Warszawy.
W rocznicę ”Akcji pod Arsenałem” czyli 26 marca była taka wycieczka, na której opowiadano co to było i różne
związane z tą akcją ciekawostki/funfacty. Można się było dowiedzieć kto to był Zośka, Rudy i Alek czyli główni
bohaterowie tej akcji i m.in. książki “Kamienie na szaniec”.

W najbliższym czasie planowane
wycieczki to, np.

30.04.2022 r. - Romantyczne Łazienki Królewskie
o godzinie 

17.00 - 18.30
Planowane atrakcje:

- Gdzie miał stanąć ulubieniec Adolfa Hitlera ?
- Skąd się wzięły pawie w Łazienkach
Królewskich?
- Gdzie można spotkać żółwie ?
- Z jakiej okazji król Staś zrobił mega – imprezę ?
- Dlaczego Hitlerowcy nie wysadzili w powietrze
Teatru na Wyspie ?
- Dlaczego powstał mostek chiński i gdzie się
znajdował ?
- Gdzie rozgrywano bitwy morskie ?
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04.06.2022 r. - Z buta przez Narbutta o godzinie
11.00 - 12.40
Planowane atrakcje:

- Gdzie zobaczymy piękne gorseciki ?
- Jak sprawdzić czy pasztet jest dobry ?
- Gdzie była fabryka czekolady ?
- Gdzie jest nietypowa syrenka ?
- Dla kogo stworzono największe szewskie kopyto ?
- Gdzie wojskowi podrywali najpiękniejsze dziewczyny ?
- Kto przewidział własną śmierć ?
30.04.2022 r. - Kryminalna Warszawa ul. Kozia 1 o godzinie

19.30 - 21.00
Planowane atrakcje:

- Kto i dlaczego zakładał na siebie trzy pary majtek ?
- Kto był królem warszawskich złodziei ?
- Komu świat przestępczy zorganizował wystawny pogrzeb ?
- Czy można ukraść kościół ?
- Gdzie była warszawska dzielnica Czerwonych Latarni ?
- Dlaczego przedwojenni złodzieje zostawiali graffiti na murach kamienic i co  to oznaczało ?
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Zoo Warszawskie

Warszawa ma wiele miejsc, którymi można się zadziwić, ale w tym artykule będziemy
się skupiać na Zoo Warszawskim gdzie jest bardzo dużo różnych zwierząt. Do
ciekawych zwierząt, które na pewno większość interesuje zaliczają się lwy, goryle,
słonie, żyrafy, zebry czy flamingi, które szczególnie lubi moja mama. Ale w Zoo można
zobaczyć także np. alpaki, węże, krokodyle, czy nawet wielkie pająki, które nie
występują w Polsce. Niektóre z tych pająków są wielkie i jadowite. Takim gatunkiem
jest np pająk ptasznik, ale podobno na świecie można znaleźć nawet większe niż ten
duży i niebezpieczny pająk.
W Warszawskim Zoo są aż 102 gatunki zwierząt i wszystkie są bardzo interesujące.
Byłem tam już kilka razy i być może w tym roku znowu się wybiorę. Chciałbym też
odwiedzić ogrody zoologiczne w innych miastach, bo lubię zwierzęta.
Zoo jest położone na ulicy Ratuszowej, jeśli ktoś z Was chciałby tam się wybrać.
Potem można pójść na spacer nad Wisłę, bo to jest całkiem niedaleko.
Przy okazji moje ulubione zwierzęta to pingwiny niedźwiedzie polarne i małpy :) 
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