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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
  

  Rozdanie nagród Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym  

„W hołdzie i pamięci” 
 

28 listopada uczestniczyliśmy w uroczystości 

zakończenia Projektu Edukacyjnego Warszawskich 

Inicjatyw Edukacyjnych  „W hołdzie i pamięci”. 
Projekt ten składał się z dwóch części. Najpierw 

wybraliśmy się na rajd po Cmentarzu Wojskowym 

na Powązkach, gdzie zwiedzaliśmy groby i kwatery 
uczestników walk o niepodległość, przede 

wszystkim związane z Powstaniem Warszawskim. 

Na kartach wypełnialiśmy różne zadania związane 
powstaniem warszawskim. Drugą częścią rajdu 

była gra terenowa na trasie między Zamkiem 

Królewskim, uliczkami Starego i Nowego Miasta 
a kamieniem pamiątkowym Batalionu Harcerskiego 

AK „Wigry” na skwerze przed kinem „Muranów”.  

 Uroczystość odbyła się w Domu Kultury 
„Świt” na Bródnie, a zorganizowała ją Szkoła 

Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca. Spotkanie rozpoczęło 

się przywitaniem nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie przez 
dyrektora tej szkoły. Następnie wystąpił zespół wokalny, który przy 

akompaniamencie fortepianu śpiewał pieśni patriotyczne związane z drugą 

wojną światową. Kolejnym punktem programu był krótki koncert dzieci ze 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 na Bródnie, które grały na fletach 

pod dyrekcją nauczycielki muzyki. Obejrzeliśmy też pokaz slajdów z obu 

części rajdu. Były tam również zdjęcia naszej drużyny. Ostatnim punktem 
uroczystości było wręczenie nagród. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce 

w tej imprezie - Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym ,,W hołdzie 

i pamięci”.  Zdobyliśmy puchar i dyplom dla naszej szkoły, a wręczył go 
Mieczysław Żochowski, Prezes Oddziału PTTK „Mazowsze”. 
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Rajd  „Śladami Małego Powstańca”   
 

7 października wybraliśmy się na rajd „Śla-
dami Małego Powstańca” w ramach Mię-

dzyszkolnego Projekctu Edukacyjnego 

,,W hołdzie i pamięci”. Wystartowaliśmy 
spod Kolumny Zygmunta. Tam otrzymali-

śmy karty do wypełnienia i skierowaliśmy 

się do bramy głównej Zamku Królewskiego, 
gdzie znajdowała się  tablica związana 

z Powstaniem Warszawskim. Następna ta-

blica, jaką zobaczyliśmy przy wejściu do 
Katedry, była poświęconą żołnierzom AK 

,,Róg’’. Przy wieży kościoła i klasztoru 

sióstr Franciszkanek  Służebnic Krzyża ko-
ścioła św. Marcina znajdował się pierwszy 

punkt kontrolny. Na dziedzińcu kościoła by-
ły kolejne tablice. Warto wiedzieć, że teren 

dziedzińca był w czasie powstania  zamieniony w cmentarz powstańczy. 

Na kamienicy przy Placu Zamkowym nr 15/19 znajdowała się kolejna ta-
blica - poświęcona zamordowanym pacjentom szpitala powstańczego. Na-

stępnie udaliśmy się do pomnika Małego Powstańca, gdzie był kolejny 

punkt kontrolny. U stóp pomnika zrobiliśmy grupowe zdjęcie. Na murach 
obronnych znajdowała się kolejna tablica poświęcona rozstrzelanym w eg-

zekucji tu Polakom. Na ul. Kilińskiego oglądaliśmy  pomnik w formie od-

cisku gąsienicy czołgu. Gdy szliśmy wzdłuż ulicy na ogrodzeniu szkoły 
znaleźliśmy kolejną tablicę poświęconą szpitalowi powstańczemu.  Jesz-

cze ciekawsze były drzwi katedry Wojska Polskiego.  Ich zewnętrzna stro-

na przedstawiała osiem bohaterskich miejsc walk Polaków - Legnicę, 
Grunwald, obronę Jasnej Góry, odsiecz wiedeńską, insurekcję kościusz-

kowską, Cud nad Wisłą, bitwę pod Monte Cassino oraz powstanie war-

szawskie. Znajduje się też na nich napis  „MILITO PRO CHRISTO”, co 
oznacza „Walczę dla Chrystusa”. Trzeci punkt kontrolny znajdował się 

pod pomnikiem powstania warszawskiego.  Idąc dalej ulicą Długą, doszli-

śmy do placu Krasińskich, by obejrzeć  znajdujący się tam właz do kanału 
i kolejną tablicę od strony ulicy Długiej poświęconą żołnierzom Batalionu 

AK Parasol. Na terenie parku Krasińskich oglądaliśmy krzyż i głazy na 

dawnym pasażu Simsona, a następnie skierowaliśmy się do Arsenału, 
gdzie znajduje się tablica Zgrupowania Chrobry i nieopodal czwarty punkt 



  Nr 4 ( 156 )                                                                    23-12-2019 

Małgosia Brzozowska, klasa 6b 

kontrolny.  Po tym skierowaliśmy się na plac Bankowy i przeszliśmy do 

skweru Batalionu Harcerskiego Wigry, który znajduje się nieopodal kina 
Muranów. W tym miejscu skończyliśmy nasz rajd Śladami Małego Po-

wstańca i zyskaliśmy wiele cennych informacji o historii naszego miasta 

i jego bohaterskich mieszkańców. 
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Podróże małe i duże – 

dział turystyki  
 

Rajd Szlakiem Małego Powstańca 
 

 We wrześniową sobotę wybralismy się 

z całą naszą klasą na rajd „Warszawskiej 

Odznaki Krajoznawczej” - „Śladami Małego 

Powstańca”. Organizatorem rajdu było Polskie 

Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 

Oddział „Mazowsze”, które w ten sposób 

chciało uczcić 60. rocznicę wybuchu  

Powstania Warszawskiego. 

 Rajd rozpoczęliśmy o godzinie 10 pod Ho-

telem Warszawa na Placu Powstańców War-

szawy. Nasze zadanie polegało na znalezieniu 

miejsc związanych z Powstaniem Warszaw-

skim. Szukaliśmy dziesięciu obowiązkowych 

i kilkunastu dodatkowych punktów. Punkty te znajdowały się w różnych miej-

scach Śródmieścia i Starego Miasta, między innymi na Nowym Świecie, Brac-

kiej, Jasnej, Kredytowej, Krakowskim Przedmieściu i Senatorskiej. W poszu-

kiwaniu tablic zawędrowaliśmy na Plac Piłsudskiego, Plac Zamkowy, Plac 

Krasińskich, na teren Uniwersytetu Warszawskiego, w okolice ulic Granicznej, 

Piwnej, Podwala i Długiej. W sumie znaleźliśmy dwadzieścia dziewięć punk-

tów i zwiedziliśmy znaczną część Starego Miasta. 

 Rajd zakończył się na Podwalu pod pomnikiem 

Małego Powstańca o godzinie 14:00. Tu dowiedzieli-

śmy się, że zdobyliśmy trzecie miejsce. Dostaliśmy 

puchar i dyplomy. Następnie najmłodsi uczestnicy raj-

du złożyli kwiaty pod pomnikiem.  Kto nie miał jesz-

cze Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej, otrzymał ją 

na miejscu od organizatorów. 

 Rajd bardzo się nam podobał, ponieważ zobaczy-

liśmy najważniejsze miejsca związane z Powstaniem 

Warszawskim, a pogoda tego dnia wyjątkowo dopisa-

ła. 
 

          
Marek Misiurewicz, klasa 6a 
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Część naszej grupy  

pod pomnikiem 

Powstania  

Warszawskiego  

na Placu Krasińskich 

Na mecie rajdu  

pod pomnikiem 

Małego Powstańca 

na Podwalu 

Prezentujemy nasz 

puchar i dyplomy 
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Rajd Śladami Małego Powstańca 
 

Dziewiątego października redakcja naszej szkolnej gazetki wzięła 

udział w Rajdzie „Śladami Małego Powstańca”. 

Trasa rajdu prowadziła uliczkami i zaułkami Starówki związanymi 

z powstaniem Warszawskim. Otrzymaliśmy od organizatorów karty ze 

zdjęciami i małą mapę z zaznaczonymi punktami. Naszym zadaniem było 

odszukanie miejsc ze zdjęć, uzupełnienie luk w tekście, a następnie 

oznaczenie punktów na mapce. Po drodze mieliśmy kilka punktów 

kontrolnych. Dostawaliśmy tam naklejki ze zdjęciami oglądanych 

obiektów, które trzeba było wkleić do książeczki. 

Podczas rajdu widzieliśmy wiele interesujących miejsc, między 

innymi gąsienicę czołgu–miny Goliat, zamocowaną na ścianie 

archikatedry św. Jana, który podczas powstania zburzył część jej murów. 

Byliśmy również na wewnętrznym dziedzińcu klasztoru przy kościele św. 

Marcina, w którym działał powstańczy szpital. Zorientowaliśmy się tam, 

że jedna z uczestniczek zgubiła plecak i straciliśmy na jego szukanie dużo 

czasu. Na szczęście zgubę odnaleźli organizatorzy.  

Widzieliśmy również miejsce, w którym doszło do ogromnej tragedii 

podczas powstania. 13 sierpnia Niemcy pozostawili tu czołg wyładowany 

amunicją. Użyli podobnie jak Grecy konia trojańskiego. Powstańcy 

sądząc, że zdobyli czołg, entuzjastycznie świętowali swój sukces. Niestety, 

to była pułapka. Po niedługim czasie pojazd wybuchł. Zginęło lub zostało 

rannych około 300 osób. Widzieliśmy tablicę upamiętniające to zdarzenie. 

Jednym z punktów rajdu było odnalezienie tablicy przy pomniku 

Małego Powstańca. Mieliśmy z tym dużą trudność, szukaliśmy długo. 

Kluczyliśmy po okolicy i pytaliśmy przechodniów, lecz nikt nie umiał 

nam pomóc. Wreszcie okazało się, że tablicę zasłoniły kwiaty. Aby ją 

odczytać, trzeba było wejść na wysoki mur otaczający pomnik. Baliśmy 

się, że z powodu straconego na poszukiwania plecaka i tablicy czasu, nie 

zdążymy odnaleźć pozostałych punktów w wyznaczonym limicie, ale 

udało się. Ufff…  

Na koniec organizatorzy zebrali nasze karty z odpowiedziami 

i książeczki do sprawdzenia. Teraz czekamy na wyniki. 

Uważam rajd za bardzo udany. Dzięki niemu lepiej poznaliśmy starówkę 

i jej powstańczą historię. 
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7 / 2014  

Mały Redaktor 
Miesięcznik Uczniów Szkoły Podstawowej nr 339 
23 grudnia 2014   Nr 7 (126 ) Wydawca:  Koło Polonistyczne 
 

 

 

Wszystkich 

czytelników 

i sympatyków 

naszej gazetki 

szkolnej „Mały 

Redaktor” 

z radością i dumą 

informujemy, że 

nasza redakcja 

zdobyła drugie 

miejsce w rajdzie 

„Śladami Małego 

Powstańca”, 

zorganizowanym 

z okazji 

siedemdziesiątej 

rocznicy wybuchu 

Powstania 

Warszawskiego 

 

        redakcja 



Nr 3 ( 143 )                                      23-05-2017 

Spotkanie z Powstańcem 
 

16 maja do naszej szkoły przyjechał Pan Kazimierz Możdżonek, 

członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który był 

uczestnikiem Powstania Warszawskiego. 

Po krótkim wstępie pani Barbary Zaremby, nasz gość opowiedział nam o 

swoich przeżyciach z tego czasu. Przed wojną był harcerzem 91 drużyny 

im. Tadeusza Kościuszki. Niestety, po dwóch latach zrezygnował z 

harcerskich obowiązków. W czasie okupacji, w 1942 roku, jako 18-letni 

młodzieniec wstąpił w szeregi AK. 29 lub 30 lipca otrzymał rozkaz 

stawienia się w kwaterze głównej na Czerniakowie i przystąpił do 

powstania.  

Jedyną bronią, jaką dysponowali powstańcy z jego oddziału, były granaty 

„filipinki” (sidolówki), które powodowały niewielki wybuch na postrach, 

lecz nie czyniły większej szkody napastnikowi. Oprócz filipinki Pan 

Możdzonek miał jeszcze przy sobie butelkę benzyny, która wywoływała 

zapłon. Tą bronią powstańcy unieszkodliwiali samochody niemieckie.     

Najciekawszą, a zarazem najniebezpieczniejszą przygodę przeżył Pan 

Kazimierz na początku powstania. Jego broń okazała się niestety 

niebezpieczna dla niego samego. Podczas przeskakiwania przez murek 

przez przypadek rozbił butelkę z benzyną, która uległa samozapłonowi. W 

ostatniej chwili cisnął ją w kierunku niemieckiego samochodu. Kilka 

sekund później upadł na ziemię i usłyszał grad kul lecących tuż nad jego 

uchem. Nieuzbrojony oddział Pana Kazimierza ruszył w kierunku Lasu 

Sękocińskiego. Tam natrafił na żołnierzy niemieckich, którzy zaskoczyli 

powstańców, zabijając część z nich, a tych, którzy się poddali, rozstrzelali.                 

Nasz gość opowiedział również o swoich losach po powstaniu i 

zakończeniu wojny. Kika dni po opuszczeniu płonącej Warszawy wstąpił 

do partyzantki. W partyzantce bojownicy byli lepiej wyposażeni niż 

powstańcy. Dopiero jako partyzant zabił dwóch Niemców.  

Już po zakończeniu wojny, w czasach komunizmu, Pan Kazimierz 

przeżył wyłapywanie powstańców i osób związanych z patriotycznym 

polskim podziemiem. W tym czasie przebywał w domu swojego 

przyjaciela, który mieszkał na obrzeżach Warszawy. 

Uważamy, że to był wielki zaszczyt wysłuchać wspomnień osoby, 

która brała udział w Powstaniu Warszawskim. Sądzimy, że to spotkanie 

bardzo przybliżyło słuchaczom okres powstania oraz sytuację powojenną 

powstańców. 

 
Hanna Bieńczyk, Kalina Paradowska, Natalia Hałka, klasa 6c 
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RAJD PIESZY „Z Piłsudskim po Warszawie” 
 

10  listopada 2007 r. z okazji Święta 

Niepodległości PTTK - Oddział Litewska  

zorganizował  rajd pieszy „Z Piłsudskim po 

Warszawie” 

Na start, który odbył się na Starym Mie-

ście, przyszło wiele drużyn składających się 

z kilkunastu zawodników z różnych szkół 

w Warszawie, głównie gimnazjów. Również 

uczniowie naszej szkoły podstawowej z klas 

4 - 6 wzięli udział w rajdzie. Mimo chłodu 

wielu „zdeterminowanych chodziarzy” zde-

cydowało się podjąć wyzwanie i dotrzeć jak 

najszybciej do metę. 

Gdy wszystkie drużyny spotkały się na starcie o godzinie 10.00, or-

ganizatorzy zapoznali nas z regulaminem rajdu, wręczyli nam mapy z za-

znaczonymi obiektami związanymi 

z życiem i działalnością Józefa Pił-

sudskiego oraz zdjęcia, które mie-

liśmy dopasować do zaznaczonych 

obiektów. Naszym zadaniem było 

również zgromadzenie informacji 

i uzupełnienie tekstów, które otrzy-

maliśmy również na starcie. Każda 

drużyna otrzymał też zadanie wy-

konania biało-czerwonych kokar-

dek, które przypinaliśmy prze-

chodniom z życzeniami z okazji Święta Niepodległości. 

Jako pierwszą odwiedziliśmy katedrę św. Jana i tam znaleźliśmy in-

formacje, że Piłsudski żył w latach 1867-1935. Dowiedzieliśmy się także, 

że w podziemiach tej katedry pochowani zostali pierwszy premier i mini-

ster spraw zagranicznych, znany kompozytor - Ignacy Paderewski, pierw-

szy prezydent II Rzeczpospolitej Polskiej – Gabriel Narutowicz i prezy-

dent w latach 1926-1939 – Ignacy Mościcki. 

Następnie udaliśmy się na Plac Zamkowy, gdzie 14 listopada 1920 

roku wręczono Józefowi Piłsudskiemu buławę marszałkowską. Potem 

przeszliśmy do Grobu Nieznanego Żołnierza, lecz przedtem spotkaliśmy 
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trójkę przemiłych i zabawnych 

Szkotów w spódniczkach. Oni 

również otrzymali od nas biało-

czerwone kokardki. 

Gdy dotarliśmy do Grobu 

Nieznanego Żołnierza, czytane by-

ły właśnie nazwiska Polaków po-

mordowanych przez NKWD 

w Katyniu. To przerażające, ile 

niewinnych osób zginęło za naszą 

ojczyznę podczas II wojny świato-

wej. Z tablic na Grobie Nieznanego 

Żołnierza  dowiedzieliśmy się 

o toczonych przez Polaków bi-

twach: walkach o Lwów od listo-

pada 1918 do marca 1919, o Wilno 

od 19 kwietnia do 9 października 

1919, bitwie warszawskiej pod Ra-

dzyminem i Ossowem w dniach 

13-15 sierpnia 1920. 

Po zebraniu tych informacji na-

reszcie można było odpocząć 

i napić się gorącej herbaty. 

Następnym miejscem, jakie 

odwiedziliśmy, był pomnik Józefa 

Piłsudskiego, na którym umiesz-

czono napis: ”Być zwyciężonym 

i nie ulec, to zwycięstwo. Zwycię-

żyć i spocząć na laurach to klęska” 

„Ten, kto nie ceni swej przeszłości, 

nie jest godzien szacunku i prawa 

do przyszłości”.  Dziękujemy panie 

Marszałku. Bez tego tekstu nie moglibyśmy ukończyć rajdu !!! 

       Kolejny punkt, to Plac Małachowskiego, gdzie w Pałacu Kronenberga 

od 15 stycznia 1917 znajdowała się siedziba Tymczasowej Rady Stanu. 

Tu niektórych zaczęły powoli pobolewać nogi od chodzenia. 

Na Krakowskim Przedmieściu  przyjrzeliśmy się ulubionemu miejscu 

spotkań towarzyskich Piłsudskiego – hotelowi „Bristol”, wzniesionemu 

z funduszy Ignacego Paderewskiego. Również na Krakowskim Przedmie-

ściu zwiedziliśmy Uniwersytet Warszawski, który 26 sierpnia 1935r. 
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otrzymał nazwę Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego. W nim to w listo-

padzie 1918 roku powstała Legia Akademicka, z której powstał 36 Pułk 

Piechoty Legii Akademickiej. Odszuka-

liśmy też działo symbolizujące walki 

młodzieży akademickiej o niepodległość 

Polski w latach 1918-1920. 

 Z Krakowskiego Przedmieścia do-

tarliśmy do Domu Technika na ul. Czac-

kiego 3/5, gdzie Józef Piłsudski uczestni-

czył w pierwszym koncercie na jego 

cześć. 

  Widzieliśmy też dom, w którym 10 

listopada 1918 r. zamieszkał Marszałek 

po powrocie z Twierdzy Magdeburskiej,  

  Z Czackiego przeszliśmy na ul. 

Szpitalną, gdzie mieściła się siedziba 

komendy Polskiej Organizacji Wojsko-

wej. 

 Przy Alejach Jerozolimskie 3 wi-

dzieliśmy miejsce, w którym w 1917 r. 

stały haubice polowe dostarczone 

z Francji do Polski w 1919 r. i wykorzy-

stywane podczas walk z Armią Czer-

woną. 

 Powoli zbliżała się meta rajdu, ale 

zanim tam dotarliśmy, obejrzeliśmy 

w alei  Na Skarpie 20/26  pałac Branic-

kich, ( obecnie Muzeum Ziemi), w któ-

rym po przybyciu z Magdeburga Józef 

Piłsudski prowadził rozmowy z księciem 

Zdzisławem Lubomirskim na temat prze-

jęcia przez niego władzy.  

Na placu Trzech Krzyży minęliśmy 

kościół po wezwaniem św. Aleksandra, 

przed którym odbyła się wielka demonstracja warszawiaków na cześć Pił-

sudskiego po jego zwycięskim powrocie z Kijowa 1920. 

 Resztkami sił odwiedźmy ostatnie trzy miejsca przed metą. Pierw-

szym była kamienica przy ul. Mokotowskiej 50,  w której po powrocie 

z Twierdzy Magdeburskiej zamieszkał Marszałek i skąd kierował życiem 
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państwowym odrodzonej Polski. Na ścianie tej kamienicy rodacy umieścili 

napis: „Jemu zawdzięczamy, że jesteśmy Polakami”. 

W przedostatni zabytku 

przed metą – domu na Służew-

skiej 5 mieszkał Piłsudski od 

1.01.1917. Tu został areszto-

wany 22 lipca 1917, a następ-

nie więziony w twierdzy Mag-

deburskiej, z której powrócił 

10 listopada 1918, wskrzesza-

jąc Rzeczpos-politą Niepodle-

głą. 

  Ostatnim punktem naszej 

wędrówki były Aleje Ujaz-

dowskie 5, gdzie  na gmachu 

Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów znajduje się tablica pa-

miątkowa informująca, że 

w tym miejscu znajdowała się 

Szkoła Podchorążych Piechoty 

i Generalny Inspektorat Sił 

Zbrojnych, którym kierował 

Józef Piłsudski. 

 META!!!!!, Nareszcie do-

tarliśmy do mety, znajdują-cej 

się w Alejach Ujazdowskich 

obok Belwederu, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który odsłonięto 

z inicjatywy Jerzego Waldorffa 8 listopada 1998. Na postumencie  tego 

pomnika znajduje się napis: „Swemu obrońcy w 1920 – Warszawa”  

 Nareszcie mogliśmy odetchnąć i odpocząć po wyczerpującej wę-

drówce. Nasz trud się opłacił. Dzięki wielogodzinnemu wysiłkowi nasza 

szkoła zdobyła pierwsze miejsce spośród kilkudziesięciu innych drużyn ze 

szkół podstawowych i gimnazjum.   

Dodam również, że to dzięki naszemu przewodnikowi zajęliśmy to 

jakże satysfakcjonujące miejsce, a była nim oczywiście Pani Zaremba !!!!! 

  Ten rajd był fascynującym przeżyciem, ale też można było się wiele 

dowiedzieć o Józefie Piłsudskim i o historii Polski. 

                                  

Monika Górecka, klasa 6b 



Nr 7 ( 118 )                                      23-11 -2013 

Julia 

Krawczyk, 

klasa 6b  

 29 listopada 2013 roku w Domu Kultury „Świt” na Pradze odbyło się 

uroczyste zakończenie i podsumowanie  Rajdu Niepodległości. 

Wzięło w nim udział 15 szkół,  190 uczniów i 32 nauczycieli, 

z których powstało 18 drużyn. Przed ogłoszeniem wyników uczniowie 

ze Szkoły Podstawowej nr 92 przygotowali fascynujące 

przedstawienie nawiązujące do odzyskania niepodległości przez nasz 

kraj. Pod koniec przedstawienia wszyscy obecni na sali śpiewali 

pieśni legionowe i hymn narodowy. Następnie odbyła się  prezentacja 

multimedialna  zdjęć wykonanych przez uczestników rajdu z wielu 

szkół. Swoją obecnością zaszczycili nas: Honorowy Prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Naczelnik Wydziału Szkolnictwa 

Specjalnego Biura Edukacji, Dyrektor Biura PTTK Oddział 

Mazowsze oraz Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTTK. 

Uczestnicy rajdu z niecierpliwością  czekali  na ogłoszenie wyników. 

Nasza redakcja wraz z dwiema innymi drużynami uzyskała 

maksymalną ilość punktów i zajęła pierwsze miejsce. Drużyna naszej 

gazetki szkolnej „Mały Redaktor” otrzymała piękny puchar, dyplom, 

a każdy indywidualnie - Warszawską Odznakę Krajoznawczą. Ci zaś, 

którzy uczestniczyli po raz kolejny w rajdzie i zdobili odpowiednią 

ilość punktów, otrzymali odznakę regionalną. Udało się – jesteśmy 

w czołówce       

 

 

 

                                                               
 
 

Uroczyste zakończenie Rajdu Niepodległości 
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Karolina Grzempczyńska, klasa 6a 

 

 

 

W sobotę, 9 listopada 2013 roku, 

ochotnicy z redakcji Małego Redaktora wy-

brali się pod przewodnictwem nieocenionej 

Pani Barbary Zaremby oraz towarzyszącej 

nam Pani Annie Czyżewskiej na Rajd Nie-

podległości. 

Otrzymaliśmy polecenie samodzielne-

go wyszukania informacji w terenie i uzu-

pełnienie nimi trzech kart zadań. A nie było 

to takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. W 

wyznaczonych miejscach książeczki PTTK 

należało również wklejać zdobyte naklejki – 

odznaki. 

Wyprawę rozpoczęliśmy od Katedry 

św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. 

Zdarzyło się tam śmieszne nieporozumienie. 

Zawitaliśmy również pod hotel Bristol, pomnik Józefa Piłsudskiego, Grób 

Nieznanego Żołnierza, Uniwersytet Warszawski oraz pomnik Ignacego 

Jana Paderewskiego. Rajd ukończyliśmy pod samym Belwederem. 

Trudności z odszukiwaniem informacji mieliśmy przede wszystkim 

przy Grobie Nieznanego Żołnierza ze względu na wizytę oficjalnej delega-

cji tureckiej, która właśnie miała składać kwiaty pod Grobem. Nasza ga-

zetka jak zawsze nie dała za wygraną. Obeszliśmy Grób od tyłu, wyprosi-

liśmy o zgodę na podejście do niego i wkładając głowy między pręty, od-

czytaliśmy potrzebne informacje.  

Mimo niekorzystnej pogody – ciągle padało i przeciwności losu – 

odjechanie sprzed nosa autobusu, przemoczonych butów i kurtek, dzielnie 

przemierzaliśmy wyznaczoną trasę od punku do punktu. 

Osobiście uznaję Rajd za bardzo udany. Kapryśna pogoda i nieocze-

kiwane wydarzenia sprawiły, że był bardzo urozmaicony. ;)  

Wyjście w takim gronie zawsze nastraja pozytywnie. Każdy rajd ma 

swą duszę i historię, dzięki czemu nie przypomina poprzednich. W trzylet-

niej karierze redakcyjnej jeszcze nigdy nie opuściłam żadnej z wycieczek 

naszej redakcji. Każda z nich jest niepowtarzalne i jedyna w swoim rodza-

ju. 
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W poniedziałek 13 listopada wybraliśmy się na rajd z okazji 99. 

rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

Wycieczkę rozpoczęliśmy od spaceru po Parku Saskim. Najpierw 

obejrzeliśmy tablicę upamiętniającą przemówienie Józefa Piłsudskiego do 

mieszkańców Warszawy, w którym dziękował im za udział w obronie 

ojczyzny w 1920 r.. Następnie udaliśmy się pod Grób Nieznanego 

Żołnierza. Jest to symboliczny grób upamiętniający bezimiennych 

żołnierzy poległych w czasie wojny. Tutaj płonie wieczny znicz i służbę 

pełni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.  

Stamtąd wyruszyliśmy w stronę hotelu Bristol. Właścicielem jego 

hotelu był Ignacy Paderewski, słynny pianista, patriota, który tak wiele 

uczynił dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Po krótkim obejrzeniu 

hotelu z zewnątrz udaliśmy się szybkim krokiem pod pomnik Józefa 

Piłsudskiego. Widnieje na nim napis: ”Być zwyciężonym i nie ulec to 

zwycięstwo, a spocząć na laurach to porażka”.  

Następnie udaliśmy się na Plac Małachowskiego, na którym 

znajduje się pomnik ku czci żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, 

którzy zginęli w latach 1914 – 1921. Pomnik przedstawia umierającego 

nagiego wojownika z opadającą do tyłu głową, trzymającego w lewej 

dłoni krótki miecz.  

Po obejrzeniu tych miejsc udaliśmy się na teren Uniwersytetu 

Warszawskiego. Tam zrobiliśmy sobie przerwę spożycie posiłku i aby 

odpocząć od uciążliwego deszczu i zimna. Na tyłach Uniwersytetu 

znajduje się armata, przy której zrobiliśmy sobie parę ciekawych zdjęć. 

Obejrzeliśmy również tablicę poświęconą Legii Akademickiej, którą 

utworzono ze studentów warszawskich uczelni, by bronić Warszawy przed 

bolszewikami w 1920 r.  

Na zakończenie naszej wycieczki udaliśmy się na Stare Miasto, 

gdzie w katedrze archidiecezji warszawskiej św. Jana obejrzeliśmy tablice 

pamiątkowe, płaskorzeźby i popiersia wybitnych postaci zasłużonych dla 

Polski. Około 13.00 zakończyliśmy nasz rajd. 

Mimo niesprzyjającej pogody wycieczka ta bardzo mi się podobała, 

ponieważ zobaczyłem ważne miejsca związane z odzyskaniem 

niepodległości przez Polskę, a w niektórych nie byłem nigdy wcześniej, 

 

Mikołaj Zieliński, klasa 6a 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Reprezentacyjny_Wojska_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Organizacja_Wojskowa
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Szkoła  

Varsavianistyczna 

 
 

 

 

 

 

 

14 listopada o godzinie 9:00 

wyruszyliśmy na Rajd Niepodległości 

zorganizowany pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 

Krajoznawczego PTTK. Podczas rajdu 

zwiedzaliśmy miejsca i obiekty związane 

z odzyskaniem niepodległości Polski po 

123 latach niewoli. Na starcie pod 

katedrą św. Jana otrzymaliśmy karty 

pracy z zadaniami dotyczącymi 

zwiedzanych miejsc. Było ich bardzo 

wiele, między innymi zwiedziliśmy: 

1. Katedrę św. Jana przy ul. Święto-

jańskiej na Starym Mieście, a w niej 

tablice informujące o osobach 

zasłużonych dla odzyskania niepodle-

głości Polski – Józefie Piłsudskim, 

Ignacym Janie Paderewskim, Romanie Dmowskim, Wojciechu Korfantym 

i Wincentym Witosie. 

2. Przy Krakowskim Przedmieściu - tablicę umieszczoną na fasadzie Hotelu 

Bristol, poświęconą Ignacemu Paderewskiemu. 

3. Plac Józefa Piłsudskiego, a na nim pomnik Józefa Piłsudskiego z napisem  -  

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na lau-

rach to klęska”. Przy pomniku dowiedzieliśmy się od przewodnika wiele 

interesujących informacji o Józefie Piłsudskim i początkach niepodległości 

Polski.   
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Kalina Paradowska, klasa 6c 

4. Tablicę na budynku między ulicami Tokarzewskiego-Karaszewicza 

a Królewską, poświęconą Matce Orlęcia Lwowskiego - Konstantego 

Zarugiewicza, ur. 18 X 1901 r. w Kutach, obrońcy Lwowa w listopadzie 

1918 r., studenta Politechniki Lwowskiej, który poległ 17 sierpnia 1920 r. 

w wojnie polsko-bolszewickiej w bitwie pod Zadworzem (Polskie 

Termopile). Został on odznaczony pośmiertnie orderem Virtuti  Militari 

w 1922 r. 

5. Grób Nieznanego Żołnierza – pozostałość po Pałacu Saskim, wysadzonym 

przez Niemców w grudniu 1944 roku. 

6. Plac Małachowskiego z pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej POW, 

powstałej w sierpniu 1914 roku w Warszawie z inicjatywy Józefa 

Piłsudskiego. 

7. Teren Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie 

na ścianie Wydziału Prawa i Administracji umieszczona jest tablica 

poświęcona studentom warszawskich uczelni, z których sformowana została 

Ochotnicza Legia Akademicka walcząca o niepodległośc Polski w 1918 r. 

8. Skarpę za Rektoratem uczelni, gdzie znajduje się działo - symbol walk 

młodzieży o niepodległość w latach 1918-1920. 

9. Plac Trzech Krzyży z pomnikiem Wincentego Witosa, premiera 

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1920, 1923, 1926.  

10. Budynek przy ul. Mokotowska, na którego ścianie znajduje się tablica 

informująca, że mieszkał tu Józef Piłsudski. 

11. Park Ujazdowski z pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941) 

12. Plac Na Rozdrożu z pomnikiem Romana Dmowskiego, polityka, ministra 

spraw zagranicznych, delegata Polski na konferencję paryską w 1919 r. 

13. Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie w okresie 

międzywojennym znajdował się Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, 

którym kierował Marszałek Piłsudski, 

14. Belweder, siedziba Józefa Piłsudskiego, gdzie mieszkał, urzędował i zmarł 

12 maja 1935 r.  

Moim zdaniem wycieczka była bardzo ciekawa i zdobyliśmy na niej wiele 

ważnych informacji o historii Polski.  
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