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Redakcja gazetki szkolnej „Mały Redaktor” przystąpiła do projektu 

edukacyjnego uczniów szkół warszawskich Akademia Młodych 

Przyrodników pod patronatem PTTK. Celem Akademii Młodych 

Przyrodników jest edukacja przyrodnicza, ekologiczna i historyczna 

realizowana w oparciu o zasoby przyrodnicze i naukowe Warszawy.  

Uczestnicząc w projekcie mamy szansę otrzymać dla szkoły 

certyfikat „Akademia Młodych Przyrodników” oraz zdobyć odznaki: 

Tropiciel Przyrody, odznakę Turysta – Przyrodnik, Odznakę Imprez na 

Orientację (TRInO) oraz Warszawską Odznakę Krajoznawczą. 

 

 

24 lutego w sobotę wybraliśmy się z panią Barbarą Zarembą oraz 

panią Anną Czyżewską na pierwszą grę terenową w ramach projektu 

edukacyjnego Akademia Młodych Przyrodników. Gra odbywała się na trasie 

od stacji metra Pole Mokotowskie do cmentarza Mauzoleum Żołnierzy 

Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury. Początkowo szliśmy wzdłuż ulicy 

Rakowieckiej, gdzie znaleźliśmy tablicę poświęconą walkom w pierwszym 

dniu Powstania Warszawskiego. Obejrzeliśmy również pamiątkową tablicę 

na domu, gdzie przed wojną mieszkała Krystyna Krahelska – autorka słynnej 

pieśni powstańczej „Hej chłopcy, bagnet na broń”, poetka, która pozowała 

Ludwice Nitschowej do pomnika warszawskiej Syreny i zginęła 

w pierwszym dniu powstania, niosąc pomoc rannemu koledze. Następnie 

zwiedziliśmy sanktuarium św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, męczennika, 

okrutnie zamordowanego przez Kozaków w czasie powstania 
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Chmielnickiego. W sanktuarium znajduje się srebrna trumna z ciałem 

świętego. Widzieliśmy także kilka tablic poświęconych Polakom 

zamordowanym przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. 

Ogromne wrażenie zrobiła na nas palmiarnia u zbiegu ulicy Rakowieckiej 

i Wołoskiej, która powstała w latach 1923 – 1929 i przetrwała wojnę. 

Następnie udaliśmy się na Pole Mokotowskie. Przed wojną znajdowało się 

tam lotnisko mokotowskie, upamiętnione obeliskiem z tablicą informacyjną. 

Park Pole Mokotowskie nosi dziś imię Józefa Piłsudskiego, o czym 

informuje kolejna tablica. Podczas gry terenowej zrobiliśmy sobie krótką 

przerwę ćwicząc na plenerowej siłowni. U zbiegu ul. Batorego i Alei 

Niepodległości znaleźliśmy kolejny punkt naszej gry – kamień 

upamiętniający miejsce, gdzie mieściła się redakcja „Tygodnika 

Solidarność”, pierwszego niezależnego od władz komunistycznych pisma, 

powstałego w 1980 r. Potem udaliśmy się w kierunku Biblioteki Narodowej, 

gdzie obejrzeliśmy kilkanaście głazów narzutowych tworzących krąg 

megalityczny, który jest pomnikiem przyrody. W parku widzieliśmy także 

pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który w tym 

miejscu odbierał defilady wojskowe. Rozwiązując kolejne zadania naszej gry 

terenowej, widzieliśmy pomnik psa, obelisk składający się z dwóch 

betonowych elementów, który z trudem odnaleźliśmy na wzgórzu wśród 

drzew, a na koniec dotarliśmy do Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy 

Radzieckich, gdzie znajdowała się meta rajdu. W drodze powrotnej 

przeszliśmy przez osiedle, które zrobiło na nas duże wrażenie ze względu na 

bardzo nowoczesną architekturę.  

Gra terenowa „Wyględów” była bardzo udana, a mroźna pogoda nie 

przeszkodziła nam w przejściu całej trasy i znalezieniu wszystkich punktów.      
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3 marca 2018 r. w sobotę nasza redakcja 

pod kierunkiem pani Barbary Zaremby i pani 

Anny Czyżewskiej uczestniczyła w grze 

terenowej „Wzdłuż Osi Saskiej” na trasie od 

Krakowskiego Przedmieścia przez Ogród 

Saski do kościoła św. Andrzeja Apostoła przy 

zbiegu ul. Chłodnej z Elektoralną.  

Wyruszyliśmy spod pomnika Bolesława 

Prusa przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie 

na starcie otrzymaliśmy mapę z zaznaczonymi 

punktami, które mieliśmy znaleźć oraz kartę 

z zadaniami. Na chodniku przy Krakowskim 

Przedmieściu obejrzeliśmy tablicę 

informującą, czym była Oś Saska 

i wyruszyliśmy do pomnika Józefa 

Piłsudskiego, na którym odnaleźliśmy słynne 

słowa: „Być zwyciężonym i nie ulec to 

zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach 

to klęska”. Następnie udaliśmy się pod krzyż 

papieski oraz Grób Nieznanego Żołnierza, 

gdzie znajdowały się kolejne punkty 

z zadaniami do wykonania. Potem przeszliśmy przez Ogród Saski, jeden 

z najstarszych polskich parków, który został otwarty w 1727 roku i był wówczas 

ogrodem w stylu francuskim przy nieistniejącym już Pałacu Saskim. Ogród 
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Saski został założony przez króla Augusta II 

Mocnego. Prace przy tworzeniu ogrodu 

rozpoczęły się już w latach 1713-15. 

Ostateczny kształt nadano mu w latach 1733-

35.  W Ogrodzie Saskim znaleźliśmy drzewa 

- pomniki przyrody -  kasztanowiec, cztery 

miłorzęby oraz topolę szarą, którym udało 

się przetrwać wojnę. Widzieliśmy również  

fontannę i wodozbiór zaprojektowane przez 

Henryka Marconiego. Wodozbiór został 

zbudowany w latach 1852-54. Otaczają go 

dwadzieścia dwie korynckie kolumny. 

Budowla jest wzorowana na świątyni Westy 

w Tivoli. Wewnątrz mieściły się dwa 

zbiorniki, do których woda była 

doprowadzana prosto ze stacji pomp nad 

Wisłą. Obecnie wodozbiór nadal  pełni swą 

pierwotną rolę - mieści w sobie zapas wody 

w celach przeciwpożarowych dla Teatru 

Wielkiego. Bardzo podobały nam się barokowe rzeźby stojące wzdłuż głównej 

alei, które stanowiły również jedno z zadań naszej gry.  Centralnym punktem 

Ogrodu Saskiego jest wspaniała Fontanna Wielka powstała w latach 1853-55, 

również wg projektu Henryka Marconiego. Tworzą ją żeliwna patera oraz misa 

z płaskorzeźbami przedstawiającymi głowy. Policzyliśmy te płaskorzeźby, bo to 

było również jedno z naszych zadań. Zatrzymaliśmy się także przy zegarze 

słonecznym oraz przy tablicy upamiętniającej defiladę, którą odebrał Marszałek 

Józef Piłsudski w 1920 r. po zwycięskiej bitwie o Warszawę z bolszewikami. 

Następnie udaliśmy się do kościoła  pod wezwaniem św. Antoniego 

Padewskiego przy ul. Senatorskiej, przy którym mieści się klasztor reformatów, 

gdzie podziwialiśmy epitafia w krużgankach. Po drodze do pałacu Lubomirskich 

na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z Królewską znaleźliśmy kamień 

upamiętniający miejsce, gdzie w 1765 roku rozpoczął działalność Teatr 

Narodowy.  Znaleźliśmy też tablicę informującą o lokalizacji budynku dawnej 

Giełdy Papierów Wartościowych. Idąc trasą wyznaczoną przez mapę, 

dotarliśmy do pomnika Tadeusza Kościuszki, znajdującego się na placu 

Żelaznej Bramy, będącego kopią pomnika Tadeusza Kościuszki 

w Waszyngtonie. Tu wykonaliśmy kolejne zadania i udaliśmy się w kierunku 

Hali Mirowskiej. Po drodze zobaczyliśmy wmurowaną w chodnik granicę 

warszawskiego getta. Wykonaliśmy zadania przy Koszarach Gwardii Konnej 

Koronnej, a grę terenową zakończyliśmy znajdując ostatnie punkty na ścianie 

kościoła  św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej.  

Podczas gry terenowej poznaliśmy wiele miejsc związanych z historią 

i przyrodą Warszawy.          

Redakcja 
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Gang Śmieciaków 
 

23 kwietnia redakcja gazetki, w ramach Akademii Młodego 

Przyrodnika, wzięła udział w sprzątaniu doliny Wisły. Akcję tę 

skoordynowano z Międzynarodowym Dniem Ziemi.  

Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, organizatorzy wręczyli nam 

rękawice i dwanaście worków na śmieci. Wskazali nam również miejsce, 

gdzie mieliśmy sprzątać brzeg Wisły. Przed pracą poćwiczyliśmy trochę na 

plenerowej siłowni. Gdy tylko przyszliśmy nad Wisłę, od razu wzięliśmy się 

za sprzątanie. Okazało się, że nad Wisłą jest bardzo dużo śmieci, więc 

mieliśmy roboty co niemiara. Oprócz śmieci było tam też bardzo dużo błota. 

Dwie Małgosie, Natalka i Basia z poświęceniem rzuciły się w błoto, aby 

wyciągnąć z niego na wpół zatopiony plastikowy garnek. Dziewczyny 

utknęły po kostki w bajorze, a panie dowcipnie komentowały całą sytuację. 

W końcu Janek, jak prawdziwy mężczyzna, pospieszył im na ratunek i tym 

sposobem wszyscy wygrzebali się z błota. Zebraliśmy całe dwanaście 

worków śmieci plus kilka reklamówek i część od grilla. Pobrudzeni błotem, 

ale szczęśliwi zatargaliśmy worki w umówione miejsce, a potem chwilę 

odpoczęliśmy. Wróciliśmy do szkoły na obiad nieco zmęczeni, lecz 

zadowoleni, ponieważ wykonaliśmy bardzo pożyteczną pracę.   

Tak zakończyła się nasza wyprawa nad Wisłę, której główną atrakcją 

było sprzątanie śmieci.    

   Pola Molga, klasa 4b 
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Wszechobecna Arkadia 
 

Dawno, dawno 

temu… no dobrze, 

nie tak dawno, bo 

14 kwietnia wyru-

szyliśmy szukać 

szczęścia… też nie, 

bo do parku. Do 

parku Arkadia, 

który według staro-

żytnych Greków 

był krainą szczęśli-

wości. Była to 

kolejna sobotnia 

redakcyjna wycieczka z panią Barbarą Zarembą i Anną Czyżewską w 

ramach Akademii Młodego Przyrodnika. Zanim wyruszyliśmy, zrobiliśmy 

niespodziankę pani Czyżewskiej i ukryliśmy się za szkolnym murem. Pani 

poszła w inną stronę, a my wyskoczyliśmy zza ściany. Ale była zdziwiona! 

Gdy dojechaliśmy na miejsce do parku obok Królikarni, czekaliśmy 

chwilę z przewodnikiem na drugą szkołę, która zwiedzała park razem z 

nami, Spóźniła się nieco z powodu awarii autobusu. Chwilę potem 

wyruszyliśmy na trasę. Pierwsze pytanie, jakie zadała pani przewodnik, to 

czy wiemy, czym  jest Arkadia. Prawie wszyscy odpowiedzieli, że to 

centrum handlowe na Woli! Wtedy pani wytłumaczyła nam, że według 

wierzeń  starożytnych Greków była to, jak wyżej wspomniałem, kraina 

szczęśliwości. Pani przewodnik opowiedziała nam również historię pałacu 

Królikarnia oraz historię parku i jego zmianach na przestrzeni wieków. 

Następnie pokazywała nam drzewa i inne rośliny znajdujące w nim oraz 

opowiedziała nam o zwierzętach zamieszkujących park. Potem poszliśmy 

nad staw. Obeszliśmy go dookoła i oglądaliśmy pływające po nim ptaki i 

miejsca ich gniazdowania. Przeważały wśród nich kaczki łyski i para 

mandarynek. Potem dołączył do nas piesek i moja koleżanka zaczęła mu 

aportować. Wychodząc z parku, chwilę pobawiliśmy się na siłowni na 

świeżym powietrzu, a następnie wyruszyliśmy pod górę, by obejrzeć park 

wokół pałacu. Podziwialiśmy panoramę miasta ze skarpy, na której 

znajduje pałac. To był bardzo ciekawy spacer, a pani przewodnik 

przekazała nam wiele interesujących informacji. 

Zuzanna Bieniek, klasa 5a 



  Nr 3 ( 149 )                                                                     22-06-2018 

 



  Nr 3 ( 149 )                                                                     22-06-2018 

 



Nr 4 ( 150 )                                                                           23-10-2018 

 

Akademia  

Młodego Przyrodnika 

 

   
   

 

 

 

Dnia 10 września 2018 r. redakcja gazetki wybrała się pod kierunkiem 

pani Barbary Zaremby i pani Anny Czyżewskiej na rajd do Ogrodu 

Saskiego. Jak zwykle celem rajdu było odnajdywanie punktów 

zaznaczonych na mapie i uzupełnianie kart pracy. Tym razem mapa 

obejmowała obszar Ogrodu Saskiego oraz placu Piłsudskiego. Zanim 

przejdę do szczegółowego opisu naszej wyprawy, chciałabym 

przypomnieć, że rajd był kolejnym punktem programu Akademii 

Młodego Przyrodnika – projektu PTTK, w którym uczestniczymy od 

stycznia tego roku.  

Zaczęliśmy od punktu pierwszego, który znajdował się na placu 

Piłsudskiego. Odczytaliśmy jeden z napisów umieszczonych na 

pomniku Piłsudskiego i uzupełniliśmy wypowiedź Marszałka. 

Następnie udaliśmy się pod krzyż papieski i sprawdziliśmy datę mszy 

św., którą odprawił papież Jan Paweł II na placu Piłsudskiego, który 

nosił wtedy nazwę placu Zwycięstwa.  

Potem zwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza i uzupełniliśmy 

potrzebne informacje, które odnaleźliśmy na jednej ze ścian Grobu. 

Przy okazji byliśmy świadkami zmiany warty honorowej przed 

Grobem Nieznanego Żołnierza. 
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Szukaliśmy i porównywaliśmy informacje o Grobie Nieznanego 

Żołnierza w różnych językach, na tabliczce po lewej stronie Grobu.  

Po wizycie na placu Piłsudskiego przenieśliśmy się do Ogrodu 

Saskiego, gdzie liczyliśmy głowy meduz znajdujących się na 

fontannie saskiej. 

Kolejno wyszukiwaliśmy fragmenty rzeźb, znajdujących się w Osi 

Ogrodu Saskiego, których zdjęcia mieliśmy się na karcie z pytaniami. 

Obejrzeliśmy również zegar słoneczny i odczytaliśmy historię 

Ogrodu. Sprawdziliśmy, kiedy został on udostępniony mieszkańcom 

Warszawy. 

Odnajdywaliśmy i uzupełnialiśmy informacje o warszawskim 

wodozbiorze. Przeczytaliśmy tablice poświęcone poległym 

i rozstrzelanym Polakom podczas II wojny światowej. 

Na zakończenie rajdu zapoznaliśmy się z regulaminem Ogrodu 

Saskiego, uzupełniliśmy karty pracy i oddaliśmy je organizatorom 

projektu.  

Tego dnia była naprawdę piękna pogoda, rajd przebiegł sprawnie, nie 

czuliśmy zmęczenia, a dobry humor nas nie opuszczał. Co do moich 

odczuć związanych z tym wydarzeniem, to muszę przyznać, że dobrze 

spędziłam czas i na pewno wezmę udział w niejednym rajdzie 

przygotowanym przez PTTK. Z tego co wiem, to do końca roku takich 

rajdów zostało jeszcze kilka.  

 

Pola Molga, klasa 5b 
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Łazienki Królewskie to zespół pałacowo-parkowy w Warszawie 

założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

Nazwa pochodzi od barokowego pawilonu Łaźni, wzniesionego 

w latach 80. XVII wieku przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego 

i przebudowanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na pałac 

Na Wyspie. Oprócz budynków, pawilonów oraz wolnostojących rzeźb 

znajdują się tam cztery ogrody: Królewski, Romantyczny, 

Modernistyczny oraz Chiński. Od 1960 r. zespół jest siedzibą 

Muzeum Łazienki Królewskie.  

W ramach Akademii Młodego Przyrodnika uczestniczyliśmy 

w kolejnej imprezie – grze terenowej po Łazienkach Królewskich. 

Na terenie parku i jego najbliższej okolicy mieliśmy do odnalezienia 

22 miejsca zaznaczone na planie, które były punktami kontrolnymi 

i przy których znajdowały się odpowiedzi na zadane pytania. 

Korzystając z mapy i wskazówek, wyruszyliśmy na trasę. 

Naszym pierwszym zadaniem było odnalezienie klonu srebrzystego, 

będącego pomnikiem przyrody. Było to ogromne drzewo, pod którym 

leżały trzy ogniwa łańcucha, które były odpowiedzią na nasze pytanie. 

W drugim zadaniu mieliśmy odpowiedzieć na pytanie – „Co 

podtrzymuje czasem pracę serca?”. Odpowiedź znajdowała na ławce 
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amerykańskiej artystki Jenny Holzer z cytatami z jej cyklu „Truizmy” 

i „Teksty o przetrwaniu”. Wśród stojących tam ławek różnych 

artystów nie było łatwo znaleźć tę właściwą. 

Trzecim punktem był  Zamek Ujazdowski, w którym obecnie znajduje 

się Centrum Sztuki Współczesnej. Naszym zadaniem było odczytanie 

daty na chorągiewce znajdującej się na dachu. Chorągiewki były dwie, 

na prawej widniał rok 1624, a na lewej - 1980. 

W następnym, czwartym punkcie, mieliśmy podać fundatora tablicy 

poświęconej Oldze i Andrzejowi Małkowskim, a znajdującej się na 

budynku  MDK. Fundatorami okazali się harcerze i harcerki. 

W piątym punkcie była tablica na kościele Wspólnot Jerozolimskich, 

upamiętniająca żołnierzy AK. Mieliśmy znaleźć słowo, w którym 

zabrakło „ogonka”. Tym słowem było słowo: „zginęli”. 

Następnym punktem była katedra parafialna kościoła 

polskokatolickiego pw. Świętego Ducha przy ul. Szwoleżerów 2, 

wzniesiona w 1906 r. wg projektu L. Benois. Naszym zadaniem było 

podanie, ile kiści winogron widnieje na witrażu nad wejściem. Było 

ich 4.  

W siódmym zadaniu mieliśmy podać, jaki kształt ma podstawa rzeźby 

plenerowej najbliżej drzewa iglastego. Podstawa jest w kształcie 

prostopadłościanu o podstawie kwadratu. 

Kolejnym zadaniem było podanie autora pomnika króla Jana III 

Sobieskiego z 1788 r. Był nim Francois Pinckhfeccit. 

Odpowiedź na następne pytanie znajdowała się w pałacu 

Myśliwieckim powstałym na zlecenie Stanisława Augusta 

Poniatowskiego w latach 1774-1779. Mieliśmy podać, ile „ślimaków” 

jest na skrzydłach postaci na prawo od wejścia. Ślimaków jest 6. 

Odpowiedź na kolejne pytanie znajdowała się w Koszarach 

Kantonistów (zbudowanych w latach 1826-1929) na tablicy 

poświęconej Piotrowi Wysockiemu, z której dowiedzieliśmy się, że 

podchorążowie porwali za broń o godzinie 7 wieczorem. 

Na którym boku leży kobieta przy mostku? Na lewym. Odpowiedź 

znajduje się w Teatrze na Wyspie, wzniesionym w 1786 r., który 

początkowo usypany był z ziemi, kamienny jest od 1790 r. 

Na kolejne pytanie: „Jakie zwierzęce pseudonimy wymieniono na 

tablicy znajdującej się na frontonie kościoła klasztornego 

s.s. Nazaretanek” nie mogliśmy odpowiedzieć, ponieważ zasłonięta 

była plakatem z okazji 100-lecia Niepodległości. 
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W zadaniu trzynastym mieliśmy odpowiedzieć na pytanie: Czyjego 

imienia był wymieniony Dywizjon Artylerii Konnej? Odpowiedź 

znajdowała się na kompozycji głazów z tablicami upamiętniającymi 

żołnierzy AK. Był to generał Józef Bem. 

W kolejnym punkcie dowiedzieliśmy się z tablicy poświęconej 

Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, że poeta mieszkał tam 

w latach 1936 - 1944. 

Kolejnym celem była świątynia egipska z I poł. XIX w. i hieroglify, 

które namalowano na obelisku. 

Po odpowiedź na kolejne pytanie udaliśmy się do Belwederu, 

klasycystycznego budynku powstałego w latach 1819-1822 wg 

projektu Jakuba Kubickiego. Zobaczyliśmy, że od strony Parku 

Łazienkowskiego widać 4 kolumny. 

Następnie poszliśmy do świątyni Sybilii, wzniesionej ok 1820 r, 

wzorowanej na starożytnych budynkach greckich. Mieliśmy tam 

odczytać, jak brzmi 90. sentencja siedmiu mędrców greckich. 

Sentencja ta brzmi następująco: „Żyj bez smutku”. 

Kolejnym punktem był pomnik Józefa Piłsudskiego, wg projektu 

Stanisława Ostrowskiego. Pomnik został odsłonięty z inicjatywy 

Jerzego Waldorffa. 

Następnie przeszliśmy do głazu narzutowego podarowanego w 1992 r. 

Szukając odpowiedzi na kolejne pytanie, udaliśmy się do obelisku 

upamiętniającego spalenie przez Litwinów stojącego w tym miejscu 

grodu warownego w Jazdowie. Data, która widnieje na podstawie 

kolumny, to 1262 r. 

Przedostatnim punktem był Wodozbiór powstały w latach 1777 - 

1778, który zasilał pomieszczenia pałacu Na Wodzie oraz znajdującą 

się przed nim fontannę (woda była doprowadzana drewnianymi 

rurami). Do wejścia prowadzą 4 schodki. 

Ostatnim celem naszego rajdu był ogród Chiński. W mniejszej altanie 

naliczyliśmy 3 lampiony.  

Była to niezwykle interesująca i bardzo bogata pod względem 

programowym impreza. Poznaliśmy miejsca, których zwykle nie 

dostrzegamy podczas wizyt w parku i jego okolicach.      
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Akademia  

Młodego Przyrodnika 

 

   
   

 

W dniu 12 grudnia w Domu 

Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej 

odbyło się uroczyste zakończenie 

trwającego prawie rok projektu 

„Akademia Młodych Przyrodników” 

zorganizowanego przez PTTK, 

Oddział „Mazowsze”.  Uczestnicząc w 

projekcie, poznaliśmy najciekawsze 

miejsca przyrodnicze Warszawy. 

Braliśmy udział w grach terenowych, 

rajdach i wycieczkach. Sprzątaliśmy 

też dolinę Wisły. Zdobyliśmy wiele 

odznak turystycznych. Nasza redakcja 

zajęła w tym projekcie II miejsce 

i zdobyła dla szkoły certyfikat 

„Akademii Młodych Przyrodników” 

oraz piękny puchar.  Nasi redakcyjni 

koledzy zdobyli również nagrody w konkursie plastycznym 

i fotograficznym: Zuzia Rochmińska-Flaga i Marcin Staszczak za 

pierwsze miejsca w konkursie plastycznym, a Ola Róg za drugie miejsce 

w konkursie fotograficznym.     
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