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Nasza redakcja zo-

stała nagrodzona przez 

Polskie Towarzystwo Tu-

rystyczno-Krajoznawcze 

(PTTK) Certyfikatem 

Akademii Nadwiślańskiej 

i pucharem za zajęcie 

pierwszego miejsca w 

projekcie edukacyjnym 

związanym z Wisłą, nad 

którym patronat objęła 

Pani Prezydent War-

szawy. Przedstawiciel Za-

rządu Głównego PTTK - Prezes Oddziału Mazowsze, wręczył nam odznaki 

Tropiciela Przyrody i Turysty Przyrodnika. Najważniejszą nagrodą dla naszej 

redakcji był jednak Certyfikat Akademii Nadwiślańskiej, który zdobyliśmy dla 

naszej szkoły. Wszystkie te nagrody dostaliśmy za udział w wycieczkach 

związanych z Wisłą, które były zorganizowane przez PTTK. Byliśmy na raj-

dzie w rezerwatach przyrody – Lesie Kabackim i Lesie Bielańskim, uczestni-

czyliśmy w sprzątaniu doliny Wisły. Mieliśmy zajęcia na posterunku policji 

rzecznej i płynęliśmy statkiem po Wiśle. Mieliśmy zajęcia z ornitologiem, idąc 

ścieżką edukacyjną wokół Jeziorka Czerniakowskiego. W czerwcu uczestni-

czyliśmy w konkursie plastycznym „Nadwiślańska Przyroda”, zajmując czo-

łowe miejsca w kilku kategoriach. Na zakończenie braliśmy udział w grze te-

renowej w rezerwacie Skarpa Ursynowska.  

Podczas uroczystości zakończenie Projektu edukacyjnego Akademia Nadwi-

ślańska mogliśmy zobaczyć prezentację zdjęć ze wszystkich działań, w których 

uczestniczyliśmy. 
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Certyfikat „Akademii Nadwiślańskiej” 

przyznany naszej szkole za udział Redakcji 

„Małego Redaktora” w projekcie edukacyjnym 

„Akademia Nadwiślańska” Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

Oddział „Mazowsze” pod patronatem 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy   
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Dnia 25 kwietnia 2016 r. redakcja szkolnej gazetki pod opieką 

pani Barbary Zaremby i pani Anny Czyżewskiej wybrała się nad 

Wisłę, by posprzątać tamte rejony Warszawy z okazji 

Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zebraliśmy się pod szkołą o godzinie 

8.30. Stamtąd dostaliśmy się, komunikacją miejską, do celu. 

Przeszliśmy do niewielkiego placu zabaw. Tam organizatorzy imprezy 

wręczyli nam rękawiczki i worki na śmieci. Po tym ruszyliśmy w 

kierunku nadwiślańskiego brzegu, którego fragment mieliśmy 

posprzątać. Po drodze zbieraliśmy porozrzucane śmieci (głównie były 

to: pety i kapsle od butelek). To jednak był mały problem. Prawdziwa 

praca zaczęła się dopiero, kiedy doszliśmy na sam brzeg Wisły. 

Znajdowało się tam prawie wszystko, co tylko sobie można 

wyobrazić, od małych stołków, przez zestawy sztućców (nie 

wspominając już o dziesiątkach butelek powtykanych w gałęzie lub 

zakopanych), kółek od dziecięcego wózka, tacek do grilla i pełnego 

opakowania ketchupu. Kiedy uporaliśmy się z tym wszystkim 

(napełniliśmy całe pięć worów!) nadszedł czas powrotu. Jeszcze 

chwilę posiedzieliśmy na skarpie nad brzegiem rzeki podziwiając 

panoramę Starego Miasta, potem wzięliśmy wory i ruszyliśmy w 

stronę najbliższego kosza na śmieci. Nie obeszło się, oczywiście, bez 

przygód. Dwa worki się rozerwały i z trudem udało się nam je 

donieść. Odstawiliśmy worki przy śmietniku i na piechotę przeszliśmy 

do KFC.  

Po posileniu się tam, wróciliśmy metrem i autobusem do szkoły. 

Dotarliśmy do niej przed godziną 14. Wycieczka była trochę męcząca, 

mimo to uważam, że warto było coś zrobić dla naszego miasta.  
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 W sobotę 21 

września nasza 

redakcja w ramach 

projektu „Akademia 

Nadwiślańska” 

udała się na Pragę, 

by sprzątać dolinę 

Wisły. O godzinie 9 

rano spotkaliśmy 

się na siłowni 

plenerowej w parku 

otaczającym 

warszawskie ZOO. 

Na starcie otrzymaliśmy worki i rękawiczki, a organizatorzy wyznaczyli nam 

teren do wysprzątania - piaszczystą łachę wzdłuż brzegu Wisły na południe 

od mostu Poniatowskiego. Udział w akcji wzięło ponad 200 uczniów 

warszawskich szkół.  Na początku widać było tylko niewielkie papierki, 

dopiero potem, gdy zagłębiliśmy się zarośla, zaczęliśmy szybko zapełniać 

nasze worki. Najwięcej znaleźliśmy butelek po piwie ( ponad 70 ), a także 

puszek po piwie z cały przekrojem marek firm produkujących piwo. 

W naszych workach znalazły się też pudełka po papierosach, pety, 

plastikowe tacki po jedzeniu, pudełka i torebki po słodyczach oraz torby 

foliowe. Wiele z tych śmieci było ukrytych pod krzakami i za kamieniami. 

Idąc wzdłuż brzegu Wisły, napełniliśmy wszystkie worki, które zostawiliśmy 

w wyznaczonym miejscu. Ludzie chętnie przychodzą nad wodę, by 

odpocząć. Często rozpalają ogniska, biwakują, ale nie zawsze potrafią 

posprzątać po sobie, a przecież każdy chciałby odpoczywać, nie mając 

wokół siebie stert śmieci.   
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9 kwietnia redakcja naszej 

gazetki uczestnicząca w projekcie 

edukacyjnym „Akademia 

Nadwiślańska” wzięła udział w 

grze terenowej w Lesie 

Kabackim. Na szczęście było 

ciepło i słonecznie – pogoda nam 

dopisywała. 

Około godziny 10:30 redakcja 

zebrała się przed naszą szkołą. 

Metrem pojechaliśmy na start – 

na stację Kabaty. Tu 

organizatorzy przygotowali dla 

nas karty z zadaniami, które 

mieliśmy do wykonania oraz 

mapę z trasą rajdu. Tu także 

poinformowali nas o ognisku na 

polanie biwakowej w Powsinie.  

 Tuż po starcie próbowaliśmy 

rozwiązywać zadania, choć 

należało je wykonywać na trasie 

rajdu . Dlatego, tak jak na poprzedniej wycieczce znowu 

doświadczyliśmy, że nie należy się z tym spieszyć, bo zadania pozornie 

łatwe, okazują się często bardziej skomplikowane, niż nam się to 

wydawało na początku.  

Ale na szczęście w trakcie wyprawy skorygowaliśmy błędy i 

zaznaczyliśmy poprawnie na mapie obiekty, które mieliśmy 
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zidentyfikować. Zagadki okazały się dosyć proste do rozwiązania, choć z 

niektórymi mieliśmy sporo trudności. 

Organizatorzy utrudnili nam 

życie, gdyż miejsca do 

identyfikacji nie były ułożone po 

kolei na trasie.   

Po rozwiązaniu zadań ułożyliśmy 

poprawnie hasło: „Rezerwat Las 

Kabacki”. 

W gry terenowej dotarliśmy do 

wielu ciekawych miejsc, np. 

paśnika dla saren, mogiły 

żołnierza poległego w Powstaniu 

Warszawskim 1944 r., alei 

brzozowej, tablic, z których 

dowiedzieliśmy się wiele o Lesie 

Kabackim. Zobaczyliśmy też 

piękno rezerwatu wiosną. Potem 

na ognisku piekliśmy kiełbaski i 

niektórzy chleb.  

Ostatnią atrakcją wycieczki była 

zabawa przed Centrum Edukacji 

Leśnej. Obejrzeliśmy tam budki 

lęgowe dla różnych gatunków 

ptaków, tablice ze zdjęciami ptaków i informacje o nich. Mimo zimna, 

przeszliśmy boso po ścieżce dydaktycznej.  

Około godziny 14.30 wróciliśmy do szkoły. 

Uważam, że wycieczka była udana. Bawiliśmy się dobrze i na szczęście 

deszcz nas nie złapał. Dowiedzieliśmy się też sporo o Lesie Kabackim. 

 

Poniżej przedstawiam dwie z wielu zagadek, które musieliśmy rozwiązać: 

 

Podchodzimy na wzniesienie.  Pięknym miejscem przechodzimy. 

Niewysokie (może trochę)   To aleja jest BRZOZOWA 

Lecz tablica nam nie powie,  Skąd się wzięła? Gdzie prowadzi? 

Że zostawił je LODOWIEC.  Odpowiedzi nikt nie poda. 
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23 maja redakcja udała się na wycieczkę do jedynego 

w Warszawie Komisariatu Rzecznej Policji. Około godzimy 9:00 

znaleźliśmy się na miejscu. Naszą przewodniczką była pani aspirant 

Kinga Czerwińska. 

Na początku pani aspirant opowiedziała nam historię powstania policji 

rzecznej w Warszawie. Pokazała też stare fotografie policjantów, 

którzy nosili wówczas długie płaszcze, przypominające szynele 

wojskowe, i wysokie kalosze. Pływali po Wiśle łodziami na wiosła.  

Później zeszliśmy do portu. Tam nasza przewodniczka pokazała nam, 

dokąd sięgała woda w czasie powodzi w 2010 roku. Pokazała nam też 

łódkę, która służy do rozbijania lodu na rzece w czasie zimy. 

To rozbijanie lodu jest ważne, żeby policja mogła dopłynąć w każde 

miejsce u udzielić ewentualnej pomocy potrzebującym. 

Następnie  obejrzeliśmy rzeczy wyłowione z Wisły w czasie suszy 

w 2011 r. Były tam dachówki, kule armatnie, fragmenty mozaik 

i gzymsy kominków. Wszystkie te przedmioty próbowali wywieźć 

Szwedzi w czasie potopu, ale zatonęły one na przeciążonych barkach. 

Obecnie znajdują się w dwóch dużych pomieszczeniach siedziby 

posterunku. 

Kolejny punkt wycieczki to powtórka z zasad bezpiecznego 

zachowania się w wodzie i nad wodą. Jest ich wiele, ale najważniejsza 

to: „pływamy tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest 

ratownik”.  

Na koniec podziękowaliśmy pani aspirant i wyszliśmy z budynku. 

Było tak gorąco, że postanowiliśmy pójść na lody, a po nich na drugą 

część wycieczki – do Fortu Czerniakowskiego. Ale to już zupełnie 

inna historia  
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Wycieczka – Fort Czernikowski oraz Muzeum Pol-

skiej Techniki Wojskowej 
 

23 maja Redakcja udała 

się na wycieczkę do Fortu 

IX (zwanego też Czernia-

kowskim, Sadyba lub Dą-

browskiego). Około go-

dziny 12:30 znaleźliśmy 

się na terenie Fortu. Na 

początku przewodnik 

opowiedział nam, kiedy 

wybudowano i co działo 

na terenie tej budowli. 

Dowiedzieliśmy się, że 

fort został zbudowany w 

1884 roku. Kształtem przypominał pięciokąt. Miał ceglane schrony, a otoczony 

był fosą. Budowla została wzniesiona przez Rosjan jako część pierścienia ze-

wnętrznego Twierdzy Warszawa. W roku 1913, po wysadzeniu większości for-

tu, pozostały tylko koszary. 

W 1939 roku w czasie obrony Warszawy na terenie fortu prowadzono działa-

nia wojenne. Polscy żołnierze bohatersko bronili tego miejsca, jednak 26 wrze-

śnia fort został zajęty przez Niemców. Wśród obrońców fortu był polski olim-

pijczyk – Jan Kusociński, który został ciężko ranny podczas obrony. 

Po wojnie na terenie fortu wybudowano ulicę Powsińską, a we wschodniej czę-

ści utworzono park. Pod koniec lat 90-tych otwarto tutaj dwa oddziały mu-

zeum” Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej oraz Muzeum Katyńskie. 

Na zakończenie oglądaliśmy zgormadzony w Muzeum Polskiej Techniki Woj-

skowej sprzęt wojskowy. Najbardziej spodobały mi się radary, dzięki którym 

na lotniskach polowych „wyłapywano” nadlatujące samoloty. Maszyny te wy-

glądały bardzo ciekawie – były to samochody, na dachach których przyczepio-

ne były wielkie metalowe siatki. 

Bardzo się cieszę, że poszłam na tę wycieczkę, ponieważ dzięki niej dowie-

działam się wiele o historii fortu oraz obejrzałam interesujące eksponaty. Mam 

nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się tam zajrzeć. 
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Dnia 10 maja redakcja szkolnej gazetki pod opieką pani Barbary Za-

remby i pani Anny Czyżewskiej wybrała się na wycieczkę nad Jeziorko 

Czerniakowskie. Tam spotkaliśmy się tam z panią ornitolog dr Danutą Ję-

draszko-Dąbrowską z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Opowiedziała nam w skrócie o historii jeziorka. Dowiedzieliśmy się od 

niej, że jest ono starorzeczem Wisły.  

Następnie przeszliśmy ścieżką edukacyjną, oglądając zdjęcia i czytając in-

formacje o różnych gatunkach zwierząt i roślin żyjących w jeziorku i jego 

najbliższej okolicy. Słuchaliśmy opowieści o zwierzętach, uczyliśmy się 

rozpoznawać drzewa po liściach i koronach. Wsłuchiwaliśmy się w głosy 

ptaków i rozpoznawaliśmy je. Widzieliśmy kaczki krzyżówki, łyski, mewy 

śmieszki, trzciniaka i sikorkę, która karmiła młode. Widzieliśmy norę bob-

rów i drzewa przez nie ścięte lub podgryzione.  

Z panią przewodnik pożegnaliśmy się około godziny 12.00. Wracając do 

szkoły, poszliśmy jeszcze na lody. Do szkoły dotarliśmy około godziny 

13.00.  

Wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ pozwoliła mi zdobyć wiele 

nowych informacji o tym cudownym miejscu, jakim niewątpliwie jest re-

zerwat przyrody - Jeziorko Czerniakowskie. 
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24 września br. odbył się  

rajd po Skarpie Ursynowskiej w 

ramach projektu Akademii Nad-

wiślańskiej. W wycieczce wzięła 

też udział niewielka grupka 

uczniów z redakcji naszej gazetki 

pod opieką Pani Anny Czyżew-

skiej. Umówiliśmy się pod szkołą 

o godzinie 9.00. Po 45 minutach 

czekania pod szkołę dotarła Pani 

Anna Czyżewska.  Wtedy oka-

zało się że pomyliliśmy godzinę 

zbiórki. W komplecie wyruszyli-

śmy na przystanek autobusowy. 

Autobusem pojechaliśmy do 

Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego SGGW, gdzie znaj-

dował się  start rajdu. Otrzymali-

śmy tam arkusze z zadaniami. 

Podczas rajdu zbieraliśmy infor-

macje niezbędne do ich uzupeł-

nienia.  Na początku szukaliśmy 

imion znanych postaci historycz-

nych, o których informacje zna-

leźliśmy na  ścianach Pałacu Kra-

sińskich, mieszącego się na tere-

nie uczelni. Po wypełnieniu zadania poszliśmy na tyły pałacu, gdzie mieliśmy 

policzyć schody. Doliczyliśmy się 156. Niestety okazało się, że to niewłaściwe 

schody. Tych które mieliśmy policzyć było tylko 24. Następnie szliśmy laskiem 

aż do ulicy Arbuzowej, która doprowadziła nas do ulicy Rzodkiewki. Maszerując, 

rozglądaliśmy się za znakiem, który był dużo dalej. Oznaczał on miejsce, w któ-

rym łapie się dziki. Kiedy dzik wbiegał do klatki przez otwór, klapa zamykała się 

i zwierzę nie mogło wyjść. Dalej szliśmy przez las, minęliśmy duży słup wyso-



Nr 6 ( 139 )                                      23-10-2016 

Kalina Paradowska i Hania Bieńczyk, klasa 6c 

kiego napięcia, a następnie doszliśmy do muru graffiti, na którym był czerwony 

napis, który mieliśmy uzupełnić na karcie. To było już ostatnie zadanie, więc 

wręcz dobiegliśmy do miejsca startu, w którym też zakończyliśmy wycieczkę. 

Stamtąd wróciliśmy pod szkołę i każdy poszedł do swojego domu. 

Bardzo nam się podobała ta wycieczka. Na szczęście pogoda była ładna i 

mogliśmy miło spędzić czas. 
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   Wycieczkę po Skarpie Śródmiejskiej rozpoczęliśmy od placu Na 

Rozdrożu, tuż przy kawiarni Rozdroże. Pani przewodnik pokazała nam 

trasę i wręczyła kartę z zadaniami. Udaliśmy się w kierunku Szpitala 

Ujazdowskiego. Gdy doszliśmy do budynku dawnego szpitala, długo 

szukaliśmy odpowiedzi na pytania: „Kto był założycielem Towarzystwa 

Lekarskiego Warszawskiego i organizatorem Szpitala Ujazdowskiego”, 

oraz „Kto był Naczelnym Lekarzem Armii Polskiej w Powstaniu 

Listopadowym?”.  Wydawało nam się, że obeszliśmy cały szpital, ale nic 

nie znaleźliśmy na ten temat. W końcu zobaczyliśmy wielki kamień, a gdy 

podeszliśmy, okazało się, że na nim jest tabliczka, na której znaleźliśmy 

potrzebne informacje.  

W kolejnych miejscach znaleźliśmy odpowiedzi, w jakich latach działał 

na terenie Ujazdowa szpital Ujazdowski i w jakich latach istniał tu gród 

książąt mazowieckich. Przed Pałacem Ujazdowskim znajduje się zadaszony 

teren podziemi Zamku Ujazdowskiego, który stanowił niegdyś odstojnik 

(„jelita zamku”), będący fragmentem kanalizacji dziewiętnastowiecznego 

Szpitala Ujazdowskiego. Niestety, nie wiedzieliśmy, jak brzmi popularna 

nazwa tego obiektu. Na samym końcu wycieczki dowiedzieliśmy się, że jest 

to „cysterna”. Z informacji znajdujących się na tablicach umieszczonych na 

ścianach Zamku Ujazdowskiego dowiedzieliśmy się, że zamek został 

zbudowany w latach 1640 – 1637 i był rezydencją królewską. Warto też 

wiedzieć, że na terenie Szpitala Ujazdowskiego urodził się w 1850 r. znany 

malarz Aleksander Gierymski, którego ojciec był administratorem szpitala. 

Obecnie w Zamku Ujazdowskim mieści się tutaj Muzeum Sztuki 

Współczesnej. 

Za pałacem patrzyliśmy na widok ze skarpy, na Kanał Piaseczyński 

i obiekty sportowe parku Agrykola. Następnie skierowaliśmy się na kładkę 

biegnącą nad Trasą Łazienkowską, w kierunku osiedla domków fińskich. 
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Zostały one zbudowane w 1945 r. jako tymczasowe mieszkania dla 

pracowników Biura Odbudowy Stolicy i ich rodzin. Odpowiedzieliśmy na 

kolejne trzy pytania, które znaleźliśmy na zdjęciach tworzących wystawę na 

ogrodzeniu budynku z czerwonej cegły, dawnej Komendatury - siedziby 

dowództwa Szpitala Ujazdowskiego. Następnie szliśmy przez Park im. 

Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego i po kładce u zbiegu ulic Myśliwskiej 

i Górnośląskiej dotarliśmy do Muzeum Ziemi. Najpierw zwiedziliśmy 

wnętrza pierwszego budynku muzeum. Robiliśmy tam zdjęcia minerałów, 

skał, meteorytów, bursztynów i rozwiązaliśmy tu kolejne zadania. 

Następnie przeszliśmy do drugiego budynku muzeum. Pomiędzy nimi 

oglądaliśmy plenerową wystawę okazów skał i kamiennych detali 

architektonicznych, tzw. Lapidarium. W drugim budynku na klatce 

schodowe zobaczyliśmy utrwalone w marmurze plamy krwi nieznanego 

powstańca z 1944 r. W muzeum znajdowały się także minerały, przednia 

kończyna słonia leśnego, czaszka prażubra, włosy prażubra i wiele innych 

bardzo ciekawych eksponatów. Można by wymieniać w nieskończoność…. 

Po zwiedzeniu muzeum poszliśmy do parku przy ul. Książęcej. Tam 

dołączyła do nas pani przewodnik. W parku odpowiedzieliśmy na ostatnie 

pytania. Niestety, wciąż brakowało nam jednej odpowiedzi. Spytaliśmy się 

pani przewodnik i…udało się!!! Pani nam podpowiedziała. Tym oto 

sposobem odpowiedzieliśmy na wszystkie dane nam przed wycieczką 

pytania. Następnie skierowaliśmy się w stronę ronda de Gaulle’a i stamtąd 

wróciliśmy do szkoły. 

 

Weronika 

Kalińska,  

klasa 5b 
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W sobotę 7 

września nasza 

redakcja uczestni-

czyła w grze 

terenowej Ławice 

Kiełpińskie w ra-

mach projektu 

edukacyjnego 

PTTK „Akademia 

Nadwiślańska”. 

Trasa wynosiła 

około 7 km. 

Szliśmy od Tarchomina do Jabłonny ścieżką edukacyjną wzdłuż wału 

wiślanego. Wykonywaliśmy zadania przygotowane dla nas na kartach 

pracy. Było ich 18, a dotyczyły  przyrody okolic Wisły - roślin, zwierząt 

i ptaków. Rajd zakończyliśmy w parku w Jabłonnej. Tu także 

wykonywaliśmy ostatnie zadania na karcie pracy. Park w Jabłonnej, choć 

niewielki, jest wyjątkowo piękny. Dodatkową atrakcją wycieczki był 

piknik zorganizowany przez lokalne władze. Niestety na metę dotarliśmy 

zbyt późno, dlatego nie mieliśmy szansy uczestniczyć w konkursach 

przygotowanych przez organizatorów. A można tam było wygrać duże 

pluszowe misie, książki oraz kolorowe wrzosy. Na pocieszenie trafiliśmy 

na pokaz latawców i wielkich dmuchanych zabawek, który odbywał się 

w sąsiedztwie parku.      

                                  Natalka Dąbrowska, klasa 5a 
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