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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

Dnia 30 listopada dziennikarze „Małego Redaktora” wybrali się Panią 

Barbarą Zarembą na grób Krystyny Krahelskiej, który znajduje się na cmen-

tarzu przy kościele św. Katarzyny. Grób ten jest 

skromny, szary, ozdobiony jedynie biało-

czerwoną szarfą. Obok jest symboliczny grób 

jej brata, lotnika, który zaginął w akcji. Naj-

pierw zapaliliśmy znicze, a następnie podzielili-

śmy się przygotowanymi wcześniej informa-

cjami o życiu bohaterki.  

Urodziła się ona 24 marca 1914 roku 

w rodzinnym majątku w Mazurkach (obecnie na 

Białorusi). Była córką Jana (inżyniera, później-

szego oficera WP) i Janiny Bury, biologa, bra-

tanicy Wandy Krahelskiej-Filipczowej, uczest-

niczki zamachu na generała-gubernatora Skało-

na. Była to typowa rodzina inteligencka. W 1928 roku wstąpiła do ZHP, a w 

latach 1929-1932 prowadziła gromadę zuchów. 1931 roku uczestniczyła w 

delegacji polskiej  na zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze. Od roku 1932 

studiowała historię, geografię i etnografię. Kilka razy wykonywała pieśni re-

gionalne przed mikrofonami Polskiego Radia w Warszawie i Wilnie. W ma-

ju 1939 roku zdała egzamin dyplomowy. W latach 1936-1937 pozowała Lu-

dwice Nitschowej, autorce Warszawskiej Syrenki. Walczyła w powstaniu 

warszawskim jako sanitariuszka 1108. plutonu. Jej pluton składał się z 44 

ludzi. Pierwszego dnia powstania uczestniczyła w szturmie na Dom Prasy 

przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Gdy powstańcy wycofali się na Pola Moko-

towskie, opatrzyła tam rannego kaprala, którego pod ostrzałem odniosła do 

punktu sanitarnego. Następnie wróciła na pole walki, gdzie ratując rannego 

powstańca, otrzymała trzy strzały w piersi. Ranną sanitariuszkę zabrał po 

zmroku patrol sanitarny. Operowana przed północą umarła o 4 nad ranem. 

„Danutę” pochowano w dole przed wejściem do domu przy ul. Polnej 46, 

z którego ruszyła do powstania.  

Danuta Krahelska jest autorką popularnej piosenki powstańczej „Hej! 

chłopcy, bagnet na broń!” Po wojnie wydano dwa tomiki jej wierszy i piose-
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nek „Smutna rzeka” i „Wiersze”. Jej imieniem nazwano wiele drużyn har-

cerskich i szkołę nr 212. Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Walecz-

nych. 

    Piotr Zadrożny, klasa 6b 
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Kim była Krystyna Krahelska? 

 

   Krystyna Krahelska, poetka,  

miłośniczka folkloru ziem 

wschodnich, urodziła się 24 

marca 1914 roku w Mazurkach. 

W 1929 roku prowadziła gro-

madę zuchów ZHP. Po zdaniu 

na maturę studiowała geografię, 

historię i przede wszystkim et-

nografię. Najbardziej znana jest 

z tego, że pozowała do pomnika 

warszawskiej Syrenki dłuta Lu-

dwiki Nitschowej oraz z jednej 

z najbardziej znanych pieśni 

Powstania Warszawskiego – 

„Hej chłopcy, bagnet na broń”, 

do której ułożyła słowa i melo-

dię. W maju 1943 roku w War-

szawie została sanitariuszką Armii Krajowej pod pseudonimem „Danuta”. 

1 sierpnia 1944 r. została ciężko ranna na Polu Mokotowskim, udzielając pomo-

cy rannemu koledze z oddziału, podczas ataku na gmach drukarni. Zmarła w no-

cy 2 sierpnia 1944 r.  w szpitalu powstańczym przy Polnej. 

 

Nasza wycieczka na cmentarz 

 

Dnia 11 marca redakcja „Małego Redaktora” pod opieką Pani Zaremby wybrała 

się na grób Krystyny Krahelskiej. Najpierw obejrzeliśmy ogromny głaz przed 

kościołem św. Katarzyny, stanowiący część Pomnika Męczenników Terroru 

Komunistycznego 1944-1956, a Pani opowiedziała nam o tragicznych losach by-

łych żołnierzy Armii Krajowej po II Wojnie Światowej, Żołnierzach Wyklętych 

oraz innych pomordowanych przez komunistów. Następnie odszukaliśmy mały, 

niepozorny grób z piaskowca lekko  porośnięty mchem. Obok znajdował się 

symboliczny grób jej brata-lotnika, który zginął w katastrofie lotniczej nad Mo-

rzem Śródziemnym. Szczątków samolotu nie znaleziono. Ale grób Krystyny 

skrywał jeszcze jedną tajemnicę. Pani Zaremba, która właśnie przeczytała bio-

grafię Krystyny Krahelskiej  pióra Pani Marzeny Grochowskiej i rozmawiała 
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Zosia Barańska, 

klasa 5b       

z autorką, która zwróciła uwagę na błąd znajdujący w napisie na pomniku (nie 

dostrzegła go nawet matka), poprosiła nas o znalezienie go. Powoli 

i z trudnością, ponieważ litery straciły ostrość i obrosły nieco mchem, przeczyta-

liśmy napis na nagrobku. 

I z pomocą Pani   znaleź-

liśmy błąd, a nawet dwa. 

Po pierwsze, Krystynę 

wprawdzie postrzelono 

1 sierpnia, ale zmarła 

w nocy 2 sierpnia, a na 

grobie napisano „poległa 

1 sierpnia”. Po drugie, 

urodziła się 24 marca, 

a nie 13, jak wykuto na 

pomniku.   Błąd został 

odkryty przez małą grupę 

dzieci. Staliśmy w zadu-

mie nad grobem Krystyny 

Krahelskiej, przypomina-

jąc sobie historię jej ży-

cia, o której opowiadała 

nam Pani podczas spo-

tkań w redakcji. Na-

stępnie zapaliliśmy zni-

cze i pomodliliśmy się 

nad  grobem. Ponieważ 

było zbyt późno, nie zdą-

żyliśmy  pójść na grób 

Marysi, jednej z uczennic 

naszej szkoły, która także 

pisała artykuły do naszej 

gazetki. Potem ruszyli-

śmy do szkoły, myśląc 

o tych, którym nie brakło 

odwagi, by  oddać za Pol-

skę życie, jak Krystyna 

Krahelska - „Danuta”.     
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

      Śladami Krystyny Krahelskiej 
 

Dnia 21 maja 2014 roku, na zaproszenie 

Pani Barbary Zaremby, do naszej szkoły 

przybyła Pani Marzena Grochowska, 

autorka jedynej pełnej i zweryfikowanej 

biografii Krystyny Krahelskiej. 

Był to długo wyczekiwany przez 

naszą Redakcję gość. Niestety, los nam 

nie sprzyjał. Planowany termin przypadał 

na połowę marca, bo wtedy przypadała 

setna rocznica urodzin Krahelskiej, ale 

spotkaliśmy się dopiero ponad miesiąc 

później. 

Pani Grochowska przybliżyła nam 

postać Krystyny Krahelskiej, która była 

harcerką, żołnierzem Armii Krajowej, 

uczestniczką i bohaterką Powstania 

Warszawskiego, poetką, z wykształcenia 

etnografem,  pieśniarką, dająca koncerty w Polskim Radio w Wilnie 

i Warszawie. Była też kobietą o klasycystycznej urodzie – bardzo wysoką, 

dorodną, jasnowłosą, zielonooką – typem słowiańskiej bogini. Pozowała 

jako modelka profesor Ludwice Kraskowskiej Nitschowej do rzeźby 

warszawskiej Syrenki, symbolu Warszawy oraz niepodległej Polski.  

Pani Marzena Grochowska posiada ogromną wiedzę o Krystynie 

Krahelskiej. Przekazała nam informacje, wzbogacając swój interesujący 

wykład prezentacją multimedialną. Poza tym na sali znajdowało się wiele 

tablic użyczonych przez autorkę. Zawierały one opisy, stare, autentyczne 

dokumenty i zdjęcia związane z Krystyną Krahelską. Często okazywały 

się bardzo pomocne w wykładzie. Najbardziej atrakcyjne były autentyczne 
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pamiątki po Krystynie Krahelskiej - między innymi notesy z rękopisami  

jej wierszy, biżuteria, przedwojenna rakieta tenisowa z piłką, maleńkie 

buciki z drzewnego łyka oraz wiele innych przedmiotów. 

relekcja trwała ponad dwie godziny dla uczniów naszej szkoły, 

a członkowie naszej gazetki dodatkowo mieli możliwość przeprowadzenia 

wywiadu i bezpośredniej rozmowy z naszym gościem. Pani Marzena 

Grochowska opowiadała bardzo barwnie i niezwykle interesująco 

o postaci, którą była Krystyna Krahelska i przeplatała swój wykład 

wieloma anegdotami. Podczas jej opowieści trudno było się nudzić. Pani 

Grochowska mówiła o niewątpliwie trudnym i ciekawym życiu Krystyny 

Krahelskiej. Bardzo interesujące były też fragmenty wykładu dotyczące 

sposobów zbierania materiałów do biografii Krahelskiej, o jej licznych 

wyjazdach w różne zakątki kraju i za granicę, by spotkać ludzi, którzy 

osobiście znali Krystynę Krahelską lub zetknęli się z nią w różnych 

okolicznościach. 

Spotkanie z Panią Marzeną Grochowską wzbogaciło naszą wiedzę 

nie tylko o postaci Krystyny Krahelskiej, ale również o jej bliskich 

i czasach, w których przyszło jej żyć. Zrobiło ono na mnie duże wrażenie. 
 

                   Karolina Grzempczyńska, klasa 6a 
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Rozdanie nagród podsumowujących „Kursy wiedzy o Warszawie” 24.06.2014 r. 
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Rozdanie nagród podsumowujących „Kursy wiedzy o Warszawie” 24.06.2014 r. 
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W czwartek  23 października klasy 

czwarte odbyły wycieczkę „Szlakiem war-

szawskich cmentarzy różnych wyznań”. 

Najpierw pojechaliśmy na Cmentarz Po-

wązkowski. Jest to najstarszy warszawski 

cmentarz założony w 1790r. Obecnie ma 

czterdzieści trzy hektary powierzchni, czyli 

prawie tyle samo, co państwo Watykan. Po-

czątkowo był o wiele mniejszy, ale liczba 

grobów wciąż rosła i cmentarz powiększano 

aż dziewiętnaście razy. Cmentarz podzielony 

został na kwatery oznaczane literami lub cy-

frami rzymskimi i arabskimi. Jest tu pocho-

wanych około 2 500 000 ludzi.  

Przewodnik wyjaśnił nam znaczenie niektórych symboli wykutych na 

nagrobkach: dwie płonące pochodnie skierowane ku dołowi oznaczały ga-

snący płomień życia, postać trzymająca naczynie zbierała w nie łzy, ko-

twica oznaczała wartości chrze-

ścijańskie, pszczoły symbolizo-

wały nieśmiertelność. Duże wra-

żenie zrobił na mnie grób Lusi 

Raciborowskiej, zmarłej ponad 

100 lat temu. Kamienna postać na 

jej nagrobku przedstawiała ko-

bietę wznoszącą ręce ku Bogu.  

Rzeźby niektórych nagrob-

ków nawiązywały do zawodów. 

Zobaczyliśmy nagrobek z armatą, 

wykonany dla wynalazcy. Na jednej z zewnętrznych ścian kościoła 

umieszczone są małe tabliczki zwane epitafiami ku czci osób, które zgi-

nęły na terenie Związku Radzieckiego. Niektóre grobowce na cmentarzu 

wyglądały jak małe kaplice. Przewodnik pokazał nam katakumby, czyli 

grobowce umieszczone w niszach w ścianach.  
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Za katakumbami znajduje się Aleja 

Zasłużonych. Obejrzeliśmy groby wielu 

sławnych Polaków: wielkiego pisarza 

Władysława Reymonta, pisarki Marii Dą-

browskiej, lotników Żwirki i Wigury, pi-

sarza Artura Oppmana, prezydenta War-

szawy Stefana Stażyńskiego, śpiewaka 

operowego Jana Kiepury, twórcę Radia 

Zet Andrzeja Wojciechowskiego i dziadka 

Mateusza Damięckiego. Spacerując ale-

jami cmentarza, mijaliśmy również groby 

należące do Stanisława Moniuszki, rodzi-

ców Fryderyka Chopina oraz Marii Kow-

nackiej, autorki „Plastusiowego pamięt-

nika”.  

Następnie pojechaliśmy na 

Cmentarz Żydowski. Religią 

żydowską jest judaizm. Cmentarz 

został założony w połowie XIX 

wieku. Zajmuje powierzchnię 

około 33,5 hektarów, leży tutaj 

200200 ludzi. Cmentarz podzie-

lony został na części, osobne na 

dla dzieci, kobiet i mężczyzn; 

wydzielono także część przezna-

czoną do chowania zniszczonych 

ksiąg Tory. Pogrzeby zwykle od-

bywały się dzień lub dwa po 

śmierci danej osoby. Większość 

nagrobków przypominała bramy. 

Wykute były na nich napisy 

w języku hebrajskim z nazwi-

skiem i zawodem zmarłego. Na-

pisy czyta się od strony prawej do 

lewej. Na niektórych nagrobkach 

wykuto Gwiazdę Dawida – sym-

bol judaizmu. Na cmentarzu 

rzadko spotykaliśmy rzeźby i pomniki. Grobów żydowskich nie ozdabia 

się kwiatami, lecz zapala się znicze i kładzie kamienie. 
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Jagoda Poniatowska, klasa 4b 

 

Żydzi uważają cmentarz za 

miejsce nieczyste, więc wycho-

dząc z niego, obmywają ręce w 

studni. Mężczyznom nie wolno 

wejść na cmentarz bez nakrycia 

głowy.  

Później pojechaliśmy na 

Cmentarz Tatarski, ale niestety 

tego dnia był zamknięty, dlatego 

informacji o nim wysłuchaliśmy 

w autokarze. Przewodnik najcie-

kawsze nagrobki pokazał na lap-

topie. Religią tatarską jest islam. 

Prorokiem wyznawców islamu 

był Mahomed, którego grób znaj-

duje się w Mekce położonej 

w Arabii Saudyjskiej. Pogrzeb 

muzułmanina różni się od nasze-

go pogrzebu. Umyte ciało zawi-

nięte w materiał niesie na noszach 

kilku mężczyzn i wkłada do gro-

bu. Przykrywa się je deskami, 

a każda z osób uczestnicząca w 

pogrzebie rzuca po trzy garści 

ziemi. Na wierzch kładzie się dwa 

kamienie. Groby odwiedza się 

tylko w święta.  

Wycieczka była bardzo cie-

kawa. Szkoda, że pogoda tego 

dnia nie dopisała, bo przyjemniej 

byłoby podziwiać cmentarze, 

gdyby było trochę cieplej. 
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10 marca zespół redakcyjny 

„Małego Redaktora” i klasa 5b 

wybrały wraz z panią Barbarą 

Zarembą i panią Barbarą 

Wierzbicką się na warszawski 

rajd śladami Fryderyka Chopina 

z okazji 200 rocznicy jego 

urodzin.  

Rajd poprzedził koncert 

chopinowski, który odbył się 26 

stycznia w Szkole Muzycznej nr 

4 na Żoliborzu. Uczniowie tej 

szkoły w strojach z epoki 

Chopina przepięknie wykonywali jego utwory, a także recytowali wiersze, które 

sami o nim napisali. 

       Rajd 10 marca polegał na odwiedzaniu miejsc związanych z życiem 

i twórczością Fryderyka Chopina. Wszystkie szkoły spotkały się na Placu 

Krasińskich, gdzie organizatorka podzieliła nas na grupy. Potem wybrano 

ucznia z każdej szkoły. Otrzymał on teczkę z zadaniami, które musiały 

rozwiązać poszczególne grupy. Był tam tekst dotyczący miejsc, które 

zwiedzaliśmy, a przy nich należało wpisać 

numerki z miejscami, które wiązały się z tym 

tekstem. Na jednej z kartek znajdowała się mapa 

Starówki i w odpowiednie miejsca trzeba było 

wpisać numerki ze zdjęciami, lokalizując 

poprawnie sfotografowane budowle. Na 

początku uzupełnianie tekstu wydawało się 

potwornie trudne. Wszyscy stali przy 

przewodniczce, słuchali i zapisywali 

najważniejsze informacje, żeby uzupełnić 

wszystko jak najlepiej, ale potem okazało się to 

proste, gdyż na „ławeczkach Chopinowskich” 

znajdowały się potrzebne nam wiadomości. 

Mimo to wszyscy starali się słuchać 

przewodniczki, żeby zdobyć jeszcze więcej 

wiedzy o Fryderyku Chopinie. 



Nr 2 ( 90 )                                               23-02/03-2010 

       Po zbiórce wybraliśmy się 

pod Grób Nieznanego Żołnierza, 

który stanowi jedyny fragment 

zachowanego dawnego Pałacu 

Saskiego, gdzie znajdowało się 

pierwsze mieszkanie rodziny 

Chopinów w Warszawie. 

Przeprowadzili się tam, gdy 

Fryderyk miał zaledwie pół roku. 

Następnym ciekawym miejscem, 

które zobaczyliśmy, był Kościół 

Świętego Krzyża, gdzie 

pochowane jest serce Chopina. 

Niestety, odbywały się tam 

rekolekcję, więc nie mogliśmy 

wejść do środka. Widzieliśmy 

także inne miejsca związane 

z życiem i działalnością muzy-

czną Chopina - Błękitny Pałac, 

Pałac Staszica, Kościół Wizytek, 

wystawę w dawnej bibliotece 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Odwiedziliśmy też wszystkie 

„ławeczki”, które zainstalowano 

w miejscach związanych 

z Chopinem z okazji 200 

rocznicy jego urodzin. Na 

ławeczkach tych znajdowały się 

ważne informacje dotyczące 

Chopina, a także fragmenty jego 

muzyki, której można było 

wysłuchać po naciśnięciu 

odpowiedniego miejsca na ławce. 

Od przewodniczki 

dowiedzieliśmy się, że ulubionymi kawiarniami Chopina były: „Pod 

Kopciuszkiem”, „Dziurka”, „Honoratka” i „U Brzezińskiej” 

Uważam, że wycieczka była bardzo ciekawa, ale też męcząca. Dzięki niej 

dowiedziałam się wielu ważnych i ciekawych informacji o Fryderyku Chopinie. 

 

                 Paulina Tomczyk, klasa 5b 
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Alicja Kobyłecka, klasa 6a 

Rajd „Śladami Chopina” 
 

 Dnia 25 maja 2014 roku 

odbył się rajd Chopinowski po 

Warszawie. Odwiedziliśmy 

wiele interesujących miejsc, z  

którymi związany był Chopin. 

 Nasz rajd rozpoczął się 

zbiórką przed szkołą o godzi-

nie 9, gdzie pani Zaremba 

opowiedziała nam dokładnie 

życiorys Chopina, który uro-

dził się w 1810 roku w Żela-

zowej Woli. Był synem Miko-

łaja Chopina i Justyny z domu Krzyżanowskiej oraz bratem Emilii, Ludwiki 

i Izabeli. Celem naszej wycieczki było uzupełnienie kart pracy na podstawie 

wiadomości odczytanych z ławeczek Chopina zlokalizowanych między innymi 

na Placu Krasińskich, ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściu i ul. Koziej 

oraz zwiedzanie obiektów związanych z Chopinem. Weszliśmy do kościoła 

św. Krzyża, gdzie spoczywa urna z sercem Fryderyka Chopina. Artysta zmarł 

w Paryżu. Pewny był, że władze carskie nie pozwolą na powrót jego szczątków 

do kraju, dlatego prosił, by do Polski przywieziono choć jego serce. Widzieli-

śmy również Grób Nieznanego Żołnierza -  ocalały fragment Pałacu Saskiego, 

gdzie w 1810 roku mieściło tu się sławne liceum warszawskie i tu rozpoczął 

pracę ojciec siedmiomiesięcznego Fryderyka, przenosząc się z Żelazowej 

Woli. Tu też znajdowało się pierwsze warszawskie mieszkanie Chopinów. Ro-

dzina spędziła w tym miejscu 7 lat, by następnie zamieszkać na terenie, na któ-

rym obecnie ma swoją siedzibę Uniwersytet Warszawski. Odwiedziliśmy rów-

nież Pałac Kazimierzowski, siedzibę Uniwersytetu Warszawskiego w czasach 

Chopina, gdzie jego ojciec, Mikołaj, wykładał tam literaturę francuską. Na 

drugim piętrze tego budynku znajdowało się mieszkanie rodziny w latach 

1817-1827. Widzieliśmy jeszcze dwa pałace: Czapskich, w którym rodzina 

Chopinów mieszkała w latach 1827-1830, do czasu opuszczenia przez kompo-

zytora Warszawy na zawsze, oraz Pałac Zamojskich, gdzie wynajmowała 

mieszkanie siostra Chopina, przechowując pamiątki po sławnym bracie. 

 Rajd ten bardzo mi się podobał i na pewno na długo go zapamiętam, bo to 

ostatnia wycieczka redakcji „Małego Redaktora”. 
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   19 maja, w niedzielę, nasza redakcja wybrała się na wycieczkę histo-

ryczno-krajoznawczą na Stare Miasto  pod opieką Pani Barbary Zaremby. 

Rozpoczęliśmy ją na Placu Zamkowym przy makiecie Starówki. Nasza 

pani przewodnik opowiedziała nam, jakie były historyczne początki War-

szawy, jak wyglądały najstarsze granice miasta i jak rozwijało się ono w 

kolejnych stuleciach. Następnie zostaliśmy podzieleni na dwuosobowe ze-

społy, które otrzymały karty pracy z planem Starówki oraz z zadaniami do 

rozwiązania. Dotyczyły one trzech tematów: „Historia Starówki”, „Boha-

terowie Starówki”, „Starówka z przymrużeniem oka”. Przemierzając 

uliczkami Starówki, poznawaliśmy ciekawe miejsca związane z jej histo-

rią, docieraliśmy do zakątków, których zwykle nie zauważamy spacerując 

po Starym Mieście. Widzieliśmy również fragmenty podziemi miasta, 

udostępnione do zwiedzania. Zobaczyliśmy tam fragmenty filmów i foto-

grafie przedstawiające przedwojenną Warszawę, zniszczenia wojenne oraz 

odbudowę Starówki. Aż trudno uwierzyć, że podczas II wojny światowej 

została zniszczona w ponad 90%. Widzieliśmy zrujnowane kamienice, ko-

ścioły, płonący Zamek Królewski. Na Rynku Starego Miasta i najbliższej 

okolicy nie ocalał żaden dom.  Była to niemiecka zemsta za Powstanie 

Warszawskie.  

Zadania, które mieliśmy do wykonania, napisane były w sposób żar-

tobliwy, lecz nie znaczy to, że były łatwe. Wprost przeciwnie. Niejeden z 

was, którzy teraz czyta ten artykuł, nie poradziłby sobie z wieloma z nich. 

Podczas wycieczki przeszliśmy prawie wszystkimi ważniejszymi ulicami 

Starówki, zwiedzając najciekawsze, często nie znane miejsca. Widzieliśmy 

również Gnojną Górę, Barbakan, Muzeum Historyczne, spotkaliśmy jedy-

nego warszawskiego kataryniarza. Widzieliśmy Zamek Królewski, który 

w 1596r. stał się siedzibą Zygmunta III Wazy ( przeniósł on wtedy stolicę 

z Krakowa do Warszawy ), a który Niemcy po powstaniu zrównali z zie-

mią. Atrakcją wycieczki były również smaczne lody.    

Zwiedzaliśmy Starówkę, odnajdując trudne do zauważenia elementy  

różnych ulic i budynków. Widzieliśmy naprawdę wiele interesujących 

szczegółów. Chociaż w pobliżu tych miejsc ludzie przechodzą wiele razy, 

to dopiero teraz my, chodząc z przewodnikiem, mogliśmy je dostrzec i po-

dziwiać.  

   Kiedy wszyscy wracaliśmy do szkoły, a później do domu, byliśmy wese-

li po bardzo dobrze zorganizowanym i udanym rajdzie. 
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Podróże małe i duże – 

dział turystyki  
 

Wycieczka do Belwederu  
 

Dnia 18 listopada w ramach 

projektu Towarzystwa Przyjaciół 

Warszawy pojechaliśmy na wy-

cieczkę do Belwederu. Najpierw 

zwiedziliśmy część podziemną  

pałacu, w której znajdowała się 

wystawa poświęcona Józefowi 

Piłsudskiemu. Większość obiek-

tów na wystawie została poda-

rowana przez warszawskiego ko-

lekcjonera Janusza Ciborowskie-

go. Składa się ona z 3 tys. pamią-

tek, wśród których podziwiać 

można portrety, karykatury Mar-

szałka, a także medale z jego wi-

zerunkiem, dyplomy i dokumen-

ty. Najwięcej było tam guzików i 

przypinek z  podobiznami Józefa 

Piłsudskiego. Znajdowały się 

tam również długie i cienkie, 

specjalnie  produkowane dla pol-

skiego Marszałka papierosy, któ-

ry  mi częstował swoich gości. 

Szczególnie cennymi pamiątka-

mi były dwie maski pośmiertne 

Marszałka, jedna wykonana tuż 

po  jego śmierci, a druga tydzień 

później w Krakowie. Na wysta-
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wie oglądaliśmy także słynny portret Piłsudskiego na Kasztance i  or-

dery Virtuti Militari. 

 W dalszej części podziemia oglądaliśmy kaplicę z obrazem Mat-

ki Bożej Częstochowskiej. Zdobiły witraże wykonane przez pracow-

nię Jerzego Owsiaka oraz marmurowe parapety z wygrawerowanymi 

datami pobytu Jana Pawła II w Polsce. Przy wyjściu z kaplicy znaj-

dowała się kropielnica wykonana z kamienia, który wyłowiono z Wi-

sły przy zaporze we Włocławku, gdzie wrzucono zwłoki księdza Je-

rzego Popiełuszki.  

Na parterze zwiedziliśmy cztery sale. Najpierw weszliśmy do Sali 

Malinowej, która wzięła swą nazwę od  koloru ścian i mebli, potem do  

Sali Kominkowej, gdzie znajdował się jeden z dwóch oryginalnych 

kominków znajdujących się w pałacu. Sala ta była koloru turkusowe-

go. Następnie obejrzeliśmy Salę Pompejańską, najpiękniejszą salę 

Belwederu, gdzie przyjmowano i nadal przyjmuje się gości, oraz Salę 

Lustrzaną z ogromnym zwierciadłem i ozdobnym kominkiem. Nieste-

ty, nie mogliśmy tam wejść, gdyż obok niej pracował Prezydent. Na 

koniec zobaczyliśmy gabinet Józefa Piłsudskiego, w którym zachowa-

ło się jego biurko i pojemnik na tusz do pióra. Wszystkich zdziwiło 

oryginalne łoże, na którym zmarł Marszałek. Łoże to wniesiono do 

gabinetu na prośbę Marszałka, który zwykł pracować do późnych go-

dzin nocnych. Nad łóżkiem wisiały szable, a naprzeciwko biurka ob-

raz przedstawiający jego żonę i dwie córki - Marię i Jadwigę. Gabinet 

marszałka był ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy.  

   Według nas była to bardzo kształcąca i interesująca wycieczka. 
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Wycieczka śladami warszawskich legend 
 

Dnia 15 maja redakcja szkolnej gazetki pod opieką pani Barbary Za-

remby i pani Joanny Walczak wybrała się na wycieczkę śladami warszaw-

skich legend.   

Z panią przewodnik 

spotkaliśmy się na Sta-

rym Mieście, przy ko-

lumnie Zygmunta III 

Wazy. Wysłuchaliśmy 

historii o powstaniu 

pomnika oraz legendy o 

tym, jak w czasie suszy 

król rozciął chmurę 

szablą, uwalniając 

deszcz. Stamtąd prze-

szliśmy na dziedziniec 

Zamku Królewskiego, poznaliśmy jego historię (kiedy powstał, kto był je-

go właścicielem, kto w nim straszy itp.) oraz niektóre z wydarzeń związa-

ne z życiem księcia Janusza I Starszego, jednego z pierwszych właścicieli 

zamku.  

Następnie udaliśmy się na ulicę Szeroki Dunaj. Tam, pani wyjaśniła nam, 

skąd się wzięła nazwa tej uliczki oraz opowiedziała nam kilka legend wy-

jaśniających  nazwę miasta Warszawa.  

Była wśród nich legenda o rybaku Warsie i syrenie Sawie, legenda o flisa-

ku, który wołał do żony Sawy: „Waż Sawo strawę” oraz o dzieciach z sa-

motnego domu w środku lasu, wokół którego powstała osada nazwana na 

cześć pierwszych mieszkańców (Warsa i Sawy).  

Później odwiedziliśmy górę gnojową, której  nazwa pochodzi od wysypi-

ska śmieci znajdującego się pod nią.  

Ostatnim miejscem, gdzie byliśmy, była ulica Krzywe Koło. Tam wy-

słuchaliśmy opowieści  o straszliwym bazyliszku, który żył tu w podzie-

miach i zabijał wzrokiem.  

Wróciliśmy do kolumny Zygmunta, pożegnaliśmy się z przewodnicz-

ką, podziękowaliśmy jej za przekazanie wielu ciekawych historii i autobu-

sem dojechaliśmy do szkoły. 
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Michał Kopyt, klasa 5b 

Wręczenie nagród za konkurs plastyczny 
 

Tego samego dnia, czyli 8 czerwca, Michał Kopyt i Hanna Bukowska 

pod opieką pani Barbary Zaremby udali się do staromiejskiej siedziby 

Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Odbyło się tam uroczyste podsu-

mowanie konkursu plastycznego organizowanego z okazji 70. roczni-

cy powstania Biura Odbudowy Stolicy „Warszawa zniszczona i odbu-

dowana”, w którym braliśmy udział. Organizatorzy urządzili piękny 

wernisaż najciekawszych prac konkursowych. Razem z innymi laurea-

tami  zostaliśmy przywitani  przez organizatorów konkursu. Następnie 

otrzymaliśmy dyplomy i nagrody w postaci karty upominkowej do 

sklepu Empik. Zarówno Hania, jak i Michał zajęli I miejsce. Potem 

oglądaliśmy prace prezentowane na wystawie. 
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Sprawozdanie z rajdu o Marii Skłodowskiej–Curie 

Hania Bienczyk, klasa 6c 

 

         

13 kwietnia bieżącego roku nasza redakcja uczestniczyła w rajdzie „Maria 

Skłodowska – Curie w Warszawie”. Gdy dotarliśmy do muzeum na Starym 

Mieście, przed drzwiami wejściowymi czekała na nas przewodniczka ubrana w 

strój z epoki i przybliżyła nam dzieciństwo i młodość Marii, opowiedziała o jej  

rodzicach, rodzeństwie - Józefie, Bronisławie i Helenie oraz o studiach i poby-

cie w Paryżu. Następnie zwiedziliśmy muzeum poświęcone nobliście, gdzie 

widzieliśmy rekonstrukcję jej laboratorium, usłyszeliśmy interesujący wykład 

o jej życiu i działalności naukowej oraz obejrzeliśmy liczne zdjęcia Marii, jej 

rodziny oraz pracy naukowej i podróży. Bardzo ciekawa była fotografia z Al-

bertem Einsteinem, który powiedział o Marii Skłodowskiej, że jest najskrom-

niejszym naukowcem, jakiego poznał. Następnie udaliśmy się na Rynek No-

wego Miasta, gdzie mogliśmy podziwiać pomnik noblistki trzymającej rad oraz 

kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w którym została ochrzczona. 

Potem wróciliśmy się na ulicę Freta do kościoła, w którym przystępowała do 

komunii świętej. Dalej udaliśmy się do budynku Centralnej Biblioteki Rolni-

czej, gdzie niegdyś na pierwszym piętrze znajdowało się jej laboratorium, w 

którym przygotowywała się do egzaminów na Sorbonę. Następnie poszliśmy 

na plac Teatralny pod Pałac Jabłonowskich, czyli dawny ratusz, gdzie w 1925 

roku Maria otrzymała Dyplom Honorowego Mieszkańca Warszawy. Kolejnym 

punktem naszego rajdu był plac Piłsudzkiego, gdzie w czasach, gdy Maria 

Skłodowska uczęszczała na pensję, stał pomnik oficerów-lojalistów, na który - 

zgodnie z tradycją studentów i gimnazjalistów, gdy przechodziła obok -  pluła. 

Potem wróciliśmy pod hotel Bristol, gdzie w 1913 roku odbył się bankiet na 

cześć noblistki. Tu przewodniczka przebrana w strój Marii Skłodowskiej opo-

wiedziała nam o tym bankiecie, spotkaniach i o zachowaniu samej Marii pod-

czas bankietu, która niewiele interesowała się tym, co się wokół niej dzieje, 

ponieważ zajmowała się w tym czasie udowodnieniem skomplikowanego 

twierdzenia matematycznego. Po drodze na Krakowskie Przedmieście mieli-

śmy okazję podziwiać Uniwersytet Warszawski, gdzie Maria niejednokrotnie 

bywała. Dalej poszliśmy pod pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie wysłuchali-

śmy przewodniczki, która opowiadała nam o córkach państwa Curie. Później 

pojechaliśmy autobusem na ulicę Wawelską, do Centrum Onkologii – Instytutu 

im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie zwiedzamy przyszpitalny ogród ze ścież-

ką edukacyjną poświęconą naszej uczonej oraz zrobiliśmy zdjęcia pod jej po-

mnikiem, uszkodzonym podczas II wojny światowej. Na koniec otrzymaliśmy 

dyplom za udział w rajdzie.  
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