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Nasza szkoła zdobyła po raz drugi certyfikat Szkoły 

Varsavianistycznej. Przyczyniły się do tego przede 

wszystkim dzieci pracujące w redakcji naszej gazetki 

szkolnej. Większość z nich wyróżniono odznakami 

„Małego Przyjaciela Warszawy”.  Gratulujemy!    
 



 

 

W ciągu kolejnych trzech lat nasza redakcja 

„Małego Redaktora” brała udział w trzech 

edycjach projektu edukacyjnego Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy „Varsavianistyczna 

Szkoła” pod patronatem Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy, zdobywając od 2017 

r. prawo bezterminowego używania tytułu 

„Varsavianistycznej Szkoły”  
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Uroczyste zakończenie projektu  
"Varsavianistyczna Szkoła" 

15 maja w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej odbyło się uro-

czyste zakończenie projektu „Varsavianistyczna Szkoła”. Po części 

artystycznej wręczono certyfikaty „Varsavianistycznej Szkoły” oraz 

odznaki „Małego Przyjaciela Warszawy”. W uroczystości wzięli 

udział przedstawiciele redakcji pod opieką Pani Barbary Zaremby i 

Anny Czyżewskiej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 4 ( 130 )                                  23-06-2015 

 



Nr 6 ( 132 )                                      23-11-2015 

Szkoła  

Varsavianistyczna 

 
 

 

 

 

 
 

Dnia 2 listopada 2015 r. redakcja szkolnej gazetki pod opieką pani 

Barbary Zaremby i pani Anny Czyżewskiej wybrała się na grę terenową 

„Tajemnice Lasu Bielańskiego” zorganizowaną przez Towarzystwo 

Przyjaciół Warszawy.  

Wyruszyliśmy spod szkoły o godzinie 8.10. Na miejscu, tzn. 

w warszawskim rezerwacie „Las Bielański”, byliśmy po 9.00.  Na starcie 

otrzymaliśmy mapę i karty z zadaniami.  

Posługując się wskazówkami, ruszyliśmy ścieżką przyrodniczą, 

obserwując wszystko dookoła. Z łatwością  dotarliśmy do pani 

przewodniczki, która przekazała nam wiele ciekawych informacji o Lesie 

Bielańskim. Kolejnym punktem naszej wędrówki był las robiniowy 

(akacjowy), w którym wykonaliśmy kilka zadań przyrodniczych.  

Następnie doszliśmy do starego koryta rzeki. Po drodze wykonywaliśmy 

kolejne zadania, np. szukaliśmy liści, mierzyliśmy średnicę drzewa, 

uzupełnialiśmy zdania z lukami. Wędrując cały czas przez malowniczy, 

jesienny  las, doszliśmy do zespołu pokamedulskiego. Tam wysłuchaliśmy 

opowieści o tym zakonie. Dowiedzieliśmy się, jak powstał, jak trafił do 

Polski i co się z nim działo w kolejnych wiekach. Odwiedziliśmy również 

grób Stanisława Staszica i zapaliliśmy na nim znicz.  

Widzieliśmy także żywe zwierzęta: osła i owieczki, które mogliśmy 

nakarmić. Potem weszliśmy do eremu (odosobnionego domku zakonnika). 

Tam również wykonywaliśmy zadania: odnaleźliśmy figurę Chrystusa 

Frasobliwego, wypełnialiśmy zadania o Staszicu na podstawie kart pracy 

i rozwiązaliśmy krzyżówkę o lesie. Dużo radości sprawiła nam zabawa na 

karuzeli znajdującej się tuż obok kościoła. 

Stamtąd przeszliśmy na taras widokowy nad Wisłostradą i obliczyliśmy, 

jakie jest natężenie ruchu w stronę centrum Warszawy. Za pomocą 
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kompasu wyznaczyliśmy położenie osiedla Tarchomin i kościoła 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

Dalej szliśmy wzdłuż ścieżki rowerowej  i doszliśmy do  Źródła Staszica. 

Sprawdziliśmy tam jego przepływ, czyli zmierzyliśmy, ile wody można 

z niego nabrać w ciągu 3 minut. Ponownie zagłębiliśmy się w las, gdzie 

musieliśmy odszukać stary dąb i zmierzyć jego obwód. 

Następnie doszliśmy do noclegowiska gawronów i zobaczyliśmy, jakie 

zniszczenia powodują te ptaszyska.  

Podczas całej gry zgodnie współpracowaliśmy i dowiedzieliśmy się wiele 

o Lesie Bielańskim i zakonie kamedułów. 

Na  końcu trasy  wręczyliśmy pani organizatorce wypełnione karty 

z zadaniami, podziękowaliśmy za dobrą zabawę, pożegnaliśmy się 

i w dobrych humorach wróciliśmy do szkoły.  
Bardzo lubimy te nasze redakcyjne wyprawy. 
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       Dnia 31 listopada 2015 r.  

redakcja szkolnej gazetki, pod opieką 

pani Barbary Zaremby i pani Anny 

Czyżewskiej, wybrała się na Pragę. Ze 

szkoły wyruszyliśmy o godzinie 8.50. 

Na miejscu byliśmy około 10. 

Pierwszym punktem naszej wycieczki 

była katedra praska św. Floriana 

Męczennika. Spotkaliśmy się tam 

z panią przewodniczką i  z grupą 

uczniów jednej ze szkół na 

Ursynowie, która razem z nami 

zwiedzała uczestniczyła w wycieczce. 

Poświęciliśmy chwilę na oglądanie 

wnętrza katedry. Dowiedzieliśmy się, 

że jej architektem był Józef Pius 

Dziekoński. Obejrzeliśmy również 

relikwiarz z sercem błogosławionego 

księdza Ignacego Kłopotowskiego, 

prowadzącego na przełomie XIX i XX w.   działalność charytatywną 

i wydawniczą, założyciela Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. 

Przed bazyliką zatrzymaliśmy się przed kamieniem poświęconym 

ofiarom rzezi Pragi i pomnikiem księdza Ignacego Skorupki, kapelan 

Wojska Polskiego, którego śmierć stała się jednym z symboli bitwy 

warszawskiej 1920 r. 

Dalej nasza trasa prowadziła do miejsca, w którym dawniej 

znajdowała się synagoga żydowska. Tam dowiedzieliśmy się, że została 

ona zbudowana w 1836 roku według projektu architekta Józefa Lessela. 
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Pieniądze na budowę przekazał znany finansista i filantrop Ber 

Sonnenberg. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali 

synagogę i urządzili w jej budynku odwszalnię. W późniejszym czasie 

została spalona, lecz jej konstrukcja się nie zawaliła. Po wyzwoleniu 

Warszawy synagoga została zaadaptowana na potrzeby radzieckiego 

szpitala wojskowego. Został rozebrana w 1961 r. Obecnie w tym miejscu 

znajduje się plac zabaw.  

Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy, była cerkiew prawosławna 

pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Wyświęcona w 1869 r., od 1922 

posiada status soboru metropolitalnego i jest najważniejszą 

administracyjnie świątynią Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego.  

Podzielona na dwie kaplice, dolną i górną. Dolna jest mniejsza, 

skromniejsza, posiada mniej fresków i ikon, a także ma mniejszy ikonostas 

(czyli ścianę zdobioną ikonami, oddzielającą wiernych od prezbiterium). 

Górna zaś jest znacznie większa, bogato złocona, ozdobiona wspaniałymi 

ikonami. Ale otwierana jest tylko w niedziele i święta.  

Po świątyni oprowadzał nas duchowny prawosławny, który opowiadał 

nam o architekturze katedry, jej symbolicznych elementach, 

charakterystycznych dla świątyń prawosławnych. Wskazywał też na 

podobieństwa i różnice w obrządku katolickim i prawosławnym.  

Wycieczka była bardzo interesująca i wszystkim się podobała. Jak 

z każdej redakcyjnej wyprawy, tak i z tej przywieźliśmy wiele nowych 

wiadomości. 
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15 grudnia 2015 r., by uczcić stulecie powstania dzielnicy Mokotów 

i poznać najciekawsze jej miejsca, klasa 5c wybrała się na wycieczkę po 

naszej dzielnicy.  

Zwiedzanie zaczęliśmy od Rogatek Mokotowskich. Rogatki to 

element  Okopów Lubomirskiego, mających na celu ochronę ludności 

Warszawy przed epidemią dżumy. Są one przy placu Unii Lubelskiej, 

czyli dawnym Rondzie Mokotowskim. Okopy i Rogatki wyznaczały 

granice Warszawy do 1916 r. 

Później oglądaliśmy koszary rosyjskie. Zostały one wybudowane 

z czerwonej cegły dla wojska rosyjskiego, stacjonującego w Warszawie 

w czasie zaborów. Potem obejrzeliśmy stojącą obok nich dawną cerkiew 

ulicy Puławskiej 2a, wybudowaną w roku 1900 dla żołnierzy rosyjskich. 

Obecnie znajduje się tu Parafia Ewangelicko-Augsburska 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.  

Następnie zobaczyliśmy Państwowy Instytut Geologii (Państwowy 

Instytut Badawczy) przy ulicy Rakowieckiej 4. Instytut prowadzi 

wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest 

praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej 

i ochronie środowiska. Znajduje się w nim również bardzo interesujące 

Muzeum Geologiczne z kolekcją skał, pięknych okazów minerałów 

i skamieniałości, szkieletów wymarłych zwierząt z epoki lodowcowej oraz 

rekonstrukcją dinozaura. 

Dalej widzieliśmy więzienie polityczne przy ulicy Rakowieckiej 37 

(Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów), które zostało wybudowane przez 

władze rosyjskie w latach 1902 – 1904. W więzieniu tym po drugiej 

wojnie przetrzymywano, torturowano i mordowano więźniów 

politycznych, przeciwników komunizmu, żołnierzy podziemia walczącego 

z hitlerowcami. 
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Potem oglądaliśmy najstarszy i największy przedwojenny sierociniec 

w Warszawie założony w 1830 r., który nazywał się Instytutem Moralnej 

Poprawy Dzieci. Obecnie jest w nim siedziba policji. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki była Wyższa Szkoła Handlowa, 

istniejąca od 1906 r.. Kiedy oglądaliśmy z przewodnikiem piękne wnętrze 

holu uczelni, stała tam ogromna bożonarodzeniowa choinka. 

Następnie udaliśmy się na ulicę Rakowiecką, by zobaczyć tablicę 

poświęconą Prezydentowi na uchodźstwie, Ryszardowi Kaczorowskiemu, 

który zginął w dniu 10 kwietnia 2010 r w katastrofie smoleńskiej. 

Niedaleko znajdowała się również tablica upamiętniająca Jana Bytnara - 

Rudego, harcerza „Szarych Szeregów”, uwolnionego z rąk gestapo w 

słynnej akcji pod Arsenałem. Przy ul. Rakowieckiej 57 pani przewodnik 

pokazała nam również tablicę poświęconą Krystynie Krahelskiej, która 

pozowała do pomnika warszawskiej Syrenki. Była poetką, autorką słów 

i melodii słynnej piosenki powstańczej „Hej, chłopcy, bagnet na broń” 

i sanitariuszką poległą na początku Powstania Warszawskiego.  

Potem obejrzeliśmy kościół św. Andrzeja Boboli. Znajduje się w nim 

szklana trumna z ciałem świętego i piękne witraże.  
 

Natalia Hałka i Kalina Paradowska, klasa 5c 
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Wywiad z siostrą Maksymilianą 

ze zgromadzenia Sióstr 

Misjonarek Miłości  
  

- Jaki był początek zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w Polsce? 

- Matka Teresa przybyła po raz pierwszy raz 

do Polski w 1982 roku. Później cztery 

siostry przyjechały z Matką Teresą. 

Najpierw mieszkałyśmy w małej wiosce za 

Warszawą w stronę Szymanowa,. Później 

powstał dom w Zaborowie, który 

funkcjonuje do dzisiaj. Następnie 

zamieszkałyśmy w Warszawie, przy ulicy 

Grochowskiej. Stamtąd przeniosłyśmy się 

tutaj, na ul. Pobożańską 33. Teraz mamy w 

Warszawie dwa domy i jeden poza nią. W 

jednym z nich był nowicjat, który został 

przeniesiony do Rzymu, a w domu po 

nowicjacie powstał dom rekolekcyjny. 

Matka Teresa odwiedzała nasze domy w 

Polsce kilka razy.  

- Proszę opowiedzieć o Waszej pracy na terenie Warszawy? 

- Praca jest ciekawa, tzn. dla mnie ciekawa [uśmiech]. Robimy dużo rzeczy. 

Jak otwarłyśmy ten dom na Grochowskiej, wtedy pierwsza przełożona, 

siostra Mary - która przyjechała z Kalkuty, gdzie jest inny klimat, inni 

bezdomni, inni ubodzy itd. - modliła się do Pana Jezusa: Panie Jezu, pokaż 

mi, czym mamy się tutaj zająć w Polsce, co mamy robić? I wkrótce potem 

po tej modlitwie, jak skończyła - pierwszy człowiek, który przyszedł do nas, 

był bezdomny i był alkoholikiem. I to był dla siostry Marii taki znak, że 
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w Polsce będziemy zajmować się głównie bezdomnymi. I tak naprawdę się 

to rozwinęło – tutaj w Warszawie i innych częściach Polski także 

zajmujemy się bezdomnymi. Później pójdziemy zobaczyć stołówkę, gdzie 

przychodzą na obiad. Jest też łaźnia, w której raz w tygodniu mogą się 

wykąpać. Poza tym mamy inne zajęcia, np. odwiedzamy rodziny, które są 

potrzebujące. W sobotę przychodzą do nas dzieci na katechizację. 

Chodzimy też do szpitali, do więzień, do osób, które są samotne.  

- Ile sióstr pracuje w Warszawie? 

- Siostry z niebieskimi opaskami to są już siostry po ślubach. Tutaj jest 

siedem takich sióstr i są trzy mistrzynie. Mistrzynie to siostry, które zajmują 

się młodszymi siostrami, dziewczynami w formacji. Poza tym mamy 12 

postulantek. Razem 22 siostry.  

- Kto to są siostry postulantki? 

- Jeśli jakaś dziewczyna jest zainteresowana, żeby przyłączyć się do nas, 

najpierw przyjeżdża na dwa tygodnie na tzw. Come and See – przyjdź 

i zobacz. Mieszka z nami, przygląda się życiu. Później, jeżeli naprawdę chce 

do nas wstąpić – pierwszy okres nazywa się kandydatura. Później stają się 

aspirantkami, następnie postulantkami. Postulantki już otrzymują takie białe 

sari. Później do nowicjatu – następny stopień (etap formacji) – wyjeżdżają 

do Rzymu. 

- To jest spory czas do namysłu. 

- Matka Teresa tak bardzo podkreślała, że ten czas formacji jest po to, abyśmy 

nauczyły się modlić, czyli nie tak, żebyśmy znały po prostu na pamięć 

modlitwy, ale byśmy wiedziały, jak spędzić dzień pracując i modląc się. 

Czyli jak np. ma się jakiś problem, żeby rozwiązania szukać u Pana Jezusa, 

żeby od niego czerpać siły. Bo jeżeli będziecie wiedziały, jak się modlić, to 

na pewno dacie radę. 

- Ile trwa ten czas formacji do ślubów wieczystych? 

- Do ślubów pierwszych trwa przynajmniej cztery i pół roku, ale zawsze 

można sobie ten czas przedłużyć. A do ślubów wieczystych to jeszcze 

dodatkowo 6 lat. Zazwyczaj siostry mają trzy śluby – czystość, ubóstwo 

i posłuszeństwo. My mamy cztery. Ten czwarty to jest służba najuboższym 

z ubogich – taka bezinteresowna, całym sercem oddana. 

- Z czego siostry się utrzymują? 

- Z Bożej opatrzności, a praktycznie - z darów. To co ludzie przyniosą 

z dobrego serca. Pan Bóg daje takie natchnienie w sercu, żeby się dzielić 
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tym, co mamy. To się nazywa opatrzność boża, że Pan Bóg tym wszystkim 

jakby kieruje.  

- Jak wygląda życie codzienne sióstr? 

- Dzień jest podzielony pomiędzy modlitwą, służbą i życiem wspólnotowym. 

Wstajemy dość wcześnie, przed 5:00. Najpierw mamy modlitwy psalmami, 

a później mamy modlitwy słowem Bożym - czytamy i rozważamy słowo 

Boże. Słuchamy w sercu, co Jezus chce nam powiedzieć. Potem musimy 

posprzątać dom i uprać ręcznie sari. O 7:00 mamy Mszę Świętą, potem 

śniadanie i szybko idziemy do ubogich, którzy już czekają. O 12:00 

schodzimy się z powrotem. Mamy znowu modlitwę, później wspólny 

posiłek, czytania duchowe. Po południu po raz drugi wychodzimy do 

ubogich. Na modlitwę wracamy o 17:30. Potem wieczorne psalmy i godzina 

adoracji Najświętszego Sakramentu - najpierw różaniec, a potem cicha 

rozmowa z Bogiem. Potem mamy kolację i wspólny odpoczynek, a na 

koniec znów idziemy na modlitwę. O 22:00 – czas na sen.   

- Ile jest Polek w zakonie? 

- Około 80-100 na całym świecie.  

- Co oznaczają niebieskie paski na habicie? 

- To są oznaki naszych trzech ślubów. Największy to posłuszeństwo, 

pozostałe to: ubóstwo i czystość. A biały kolor sari oznacza przynależność 

do Maryi.  

- W jakich miastach poza Warszawą są zgromadzenia sióstr w Polsce? 

- Jesteśmy w Szczecinie (ok. ośmiu sióstr), w Łodzi (też osiem) 

i w Katowicach (sześć sióstr aspirantek). Zawsze narodowości sióstr są 

mieszane. Porozumiewamy się w języku angielskim. 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. 
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