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Podróże małe i duże – 

dział turystyki  
  

Rajd Palmiry 2012 
  

W sobotę 20 października 

2012 r. odbył się na terenie 

Kampinoskiego Parku Narodo-

wego 52. Centralny Zlot Mło-

dzieży „Palmiry 2012”. Tego-

roczny rajd miał szczególnie 

uroczystą oprawę ze względu na 

przypadającą w bieżącym roku 

70 rocznicę powstania Armii 

Krajowej. Miał przybliżyć 

uczestnikom miejsca związane 

z historią Polski. Mogliśmy zo-

baczyć i posłuchać o tym 

wszystkim, co powoli odchodzi 

w zapomnienie. A to przecież 

takie ważne! Nasi dziadkowie 

i pradziadkowie oddali życie w 

II wojnie światowej za naszą 

niepodległość. Aby upamiętnić 

te wydarzenia, zorganizowano 

rajd „Palmiry”, w którym brało 

udział kilka tysięcy osób z całej 

Polski. 

 Liczna reprezentacja „Małego Redaktora” naszej szkoły, pod opieką Pani 

Barbary i Pana Andrzeja Zarembów, wzięła także w nim udział. Mieliśmy do 

przejścia 12 kilometrów. Przemierzając szlaki Puszczy Kampinoskiej dowie-

dzieliśmy się o wielu tragicznych wydarzeniach z historii Polski, przede 

wszystkim z ostatniej wojny.  Podziwialiśmy również piękno jesiennej przyro-
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dy. Na drzewach mieniły się kolorowe liście, widzieliśmy różnorodne grzyby 

i lśniące w słońcu bagna.  

 Najpierw zwiedziliśmy cmentarz w Zaborowie. Pochowano tam 40 żołnie-

rzy 3 Pułku Piechoty Legionowej oraz 32 żołnierzy Pułku Piechoty. Polegli 13 

września 1939 roku. Następnie ruszyliśmy w kierunku Mogiły Powstańców z 

okresu powstania styczniowego 1863 – 1864 r. Pogrzebano w niej 76 powstań-

ców poległych 14 kwietnia 1863 roku. Stoi tam krzyż, na którym znajduje się 

76 kolców symbolizujących poległych. Kolejny punkt naszej wędrówki to 

cmentarz w Palmirach. Pochowano tam 2115 ofiar niemieckiego terroru w la-

tach 1939 – 1941,  wśród nich polityków, naukowców, sportowców i ludzi 

wierzących w wolną Polskę. Widzieliśmy  grób Janusza Kusocińskiego - lek-

koatlety, zdobywcy złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Ange-

les. Jednak większość to mogiły bezimienne. Cmentarz budził uczucie smutku 

i zastanowienia nad własnym postępowaniem i życiem. 

 Przy końcu trasy czekała na nas gorąca wojskowa grochówka. Niestety, 

niektórym z nas mało komu smakowała. Skierowaliśmy się więc do grilla na 

pieczone kiełbaski, ale okazało się, że dla nas zabrakło… Byliśmy nieco za-

wiedzeni. Jednak to nie był problem  dla naszej Redakcji. Zaczęliśmy piec 

chleb i wyjmować kiełbaski, które spadły wcześniej do ognia.   

 Po tej lekkiej, z przymusu, przekąsce ruszyliśmy pod Krzyż Jerzyków w 

Pociesze. Rozpoczęły się tam uroczystości kończące zlot „Palmiry”. Następnie 

powróciliśmy na cmentarz w Palmirach. W wieczornej poświacie, w blasku  

płomyków zapalonych zniczy, wyglądał przepięknie. Najlepiej z pewnością 

zapamiętamy salwy honorowe, gdyż staliśmy tuż za żołnierzami. Wtedy też 

poznaliśmy jedną z grup gimnazjalistów, która przyjechała na zlot aż z Gdyni. 

 Droga powrotna upłynęła nam miło na rozmowach i śpiewaniu. Autobus 

zawiózł nas na Dworzec Centralny, gdzie wydarzyło się kilka śmiesznych 

przygód… 

 Rajd „Pal-

miry” był z pew-

nością bardzo 

udany. Na pew-

no nasza Redak-

cja będzie go 

długo pamiętać. 

 

Karolina  

Grzempczyńska,  

klasa 5a 
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Magdalena 
Wilim,  
klasa 5b   

 

    52 Centralny Zlot Młodzieży Palmiry 

20 października 2012 r. nasza redakcja uczestniczyła w 52 Centralnym Zlocie 

Młodzieży Palmiry. Rajd  rozpoczęliśmy się w sobotę o 8 rano, a skończyliśmy 

około 22. Spotkaliśmy się pod szkołą. Była piękna pogoda. Pożegnaliśmy się z 

rodzicami i pojechaliśmy do Kampinoskiego Parku Narodowego. W autobusie 

widzieliśmy wielu harcerzy z Mokotowa i nie tylko. Na starcie otrzymaliśmy 

przewodnik, znaczki PTTK i książeczkę z regulaminem KPN. W drodze do Parku 

przestraszył  nas ogromny bernardyn ujadający znad parkanu. 

Pierwszym obiektem, który zwiedziliśmy, była kwatera wojskowa na cmen-

tarzu w Zaborowie oraz groby zamordowanych cywilów. Następnie  zobaczyli-

śmy mogiłę powstańców z 1863 roku, gdzie spoczywa 72 powstańców poległych 

14 kwietnia w bitwie pod Budą Zaborowską . Idąc do Palmir, graliśmy w rożne 

gry słowne. Po drodze przechodziliśmy przez mogilny mostek. Następnie ruszyli-

śmy do Pociechy, wstępując po drodze na cmentarz w Palmirach. Chcieliśmy 

obejrzeć go w dzień, ponieważ wieczorem odbywały się oficjalne uroczystości. 

Cmentarz w Palmirach pięknie wyglądał i za dnia, i wieczorem.  

Potem poszliśmy do Pociechy, gdzie zjedliśmy żołnierską grochówkę. Mieli-

śmy zjeść także kiełbaski, ale niestety dla nas nie starczyło, ponieważ dotarliśmy 

na miejsce mocno spóźnieni. Po odpoczynku udaliśmy się pod Krzyż Jerzyków, 

gdzie odbyło się  uroczyste złożenie wieńców i wręczenie odznaczeń. Stamtąd 

wyruszyliśmy na apel kończący  uroczystości na cmentarzu w Palmirach. Złożono 

wieńce przy dźwięku werbli i huku salw honorowych. Rajd odbywał się przy sło-

necznej pogodzie, w pięknych plenerach jesiennego parku narodowego. Mam na-

dzieję, że częściej będą organizowane takie rajdy.         

 

      
 



Nr 6 ( 110 )                                                      23-11-2012 

 



Nr 6 ( 117 )                                      23-10 -2013 

Rajd – Palmiry 2013 
  

W sobotę 19 paź-

dziernika 2013 roku 

uczestniczyliśmy na 

terenie Kampino-

skiego Parku Naro-

dowego w 53. Cen-

tralnym Zlocie Mło-

dzieży PTTK „Pamiry 

2013”. Rajd ten po-

święcony jest pamięci 

pomordowanych i 

poległych w walkach 

o niepodległość Polski. Tegoroczny rajd miał szczególnie na celu uczcze-

nie pamięci uczestników zrywu niepodległościowego  z 1863 roku w 150. 

rocznicę powstania styczniowego. 

Celem rajdu było pokazanie uczestnikom miejsc związanych z polską hi-

storią. Mogliśmy zobaczyć i posłuchać o tym wszystkim, co powoli od-

chodzi niestety w zapomnienie. A to przecież takie ważne! Nasi dziadko-

wie i pradziadkowie oddali życie w II wojnie światowej za naszą niepod-

ległość i istnienie Polski. Były ich tysiące! I wszyscy niewinni! Niemcy 

dla nikogo nie mieli litości. Dlatego też, aby upamiętnić te tragiczne wyda-

rzenia, organizuje się corocznie zlot „Palmiry”, w którym bierze udział 

kilka tysięcy uczestników z całej Polski. 

 W tym roku aż 30 osób z naszej redakcji wzięło udział w rajdzie 

palmirskim pod opieką Pani Barbary i Pana Andrzeja Zarembów oraz Pani 

Anny Czyżewskiej. Mieliśmy do przejścia 13 kilometrów. Na szczęście 

pogoda nam dopisywała, choć w puszczy było bardziej mokro niż rok 

temu. Liście pod stopami nie szeleściły, a na bagnach zrobiono specjalne 

kładki, aby nie wchodzić po kostki w wodę oraz błoto. 

 Widzieliśmy mogiłę 72 powstańców z 1863 r., poległych w walce z 

wojskami rosyjskimi pod Budą Zaborowską 14 kwietnia 1863 roku. Stoi 

tam krzyż z 72. kolcami, symbolizującymi liczbę poległych. Zapaliliśmy 

pod nim znicz, a następnie udaliśmy się na polanę Pociecha, gdzie zebrali 

się  uczestnicy zlotu. 

 Czekała tam na nas gorąca wojskowa grochówka oraz pieczona kieł-

basa. Większość skierowała się do grilla na pieczone kiełbaski. Na szczę-

ście wystarczyło dla wszystkich . Gdy byliśmy już syci, poszliśmy rozej-
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Karolina Grzempczyńska, klasa 6a 

rzeć się, jakie atrakcje czekają na nas w tym roku. Były tam: walki na 

dmuchane „maczugi”, symulator deski snowboardowej, wspinanie się po 

ściance wspinaczkowej oraz zwiedzanie wozu strażackiego. Niektóre dru-

żyny tańczyły przy dźwiękach muzyki. Było bardzo tłoczno i wesoło, a na 

środku polany paliło się ogromne ognisko. 

Po tej ciekawej, 

ponad godzinnej prze-

rwie ruszyliśmy pod 

Krzyż Jerzyków w 

Pociesze. Rozpoczęły 

się tam uroczystości 

kończące zlot „Pal-

miry”. „Jerzyki” to 

Powstańcze Oddziały 

Specjalne Armii 

Krajowej pod do-

wództwem por. 

Strzałkowskiego - 

„Jerzego”, które toczyły tu ciężkie walki na przełomie sierpnia i września 

1944 r.  

Następnie ruszyliśmy na cmentarz w Palmirach. W wieczornej po-

świacie, z łuną płomyków z zapalonych zniczy wyglądał przepięknie. Na 

cmentarzu pochowano 2115 ofiar, Polaków, potajemnie rozstrzeliwanych 

w latach 1939 – 41 przez hitlerowców w Puszczy Kampinoskiej. Mordo-

wano tam polityków, naukowców, sportowców i ludzi wierzących w 

wolną Polskę. Jednym z zamordowanych był Janusz Kusociński, lekkoat-

leta, zdobywca złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles 

w 1932 r. Leży tutaj także przedwojenny marszałek sejmu, Maciej Rataj. 

Jednak większość ludzi tu spoczywających jest nieznana. Jak wykazały 

sekcje zwłok, część z nich była tylko lekko ranna i prawdopodobnie zako-

pana żywcem. Cmentarz budził uczucie smutku i zastanowienia nad wła-

snym postępowaniem i życiem. 

 W tym roku około godzinna droga autobusem na Dworzec Centralny 

upłynęła nam w dosyć ciasnej… atmosferze. Ale było bardzo śmiesznie. 

Gdyby nie ciasnota, w jakiej się znajdowaliśmy, wszyscy byśmy się 

poprzewracali. A i tak znaleźli się tacy, którym się to udało… 

 Rajd „Palmiry” był bardzo udany. Na pewno nasza Redakcja będzie 

go długo pamiętać i po raz kolejny weźmie w nim udział. 
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Janek 

Chyc  

Gazdeczka,  

klasa 6a 

 

       

 

 

18 października pojechaliśmy na całodniową trasę 54. Centralnego 

Zlotu Młodzieży „Palmiry” 2014. Zbiórka była w szkole. Stamtąd po-

jechaliśmy autobusem 189 do końca, potem przesiedliśmy się w 719, 

który zawiózł nas do celu naszej wyprawy. 

    Gdy wysiedliśmy z autobusu, dostaliśmy metalowe znaczki, mapę, 

zadania do wykonania, które dotyczyły flory i fauny Kampinoskiego 

Parku Narodowego  i  zaczęliśmy iść lasem po wytyczonym szlakiem. 

Zadania z przyrody wykonywaliśmy podczas pokonywania trasy i na 

kolejnych postojach. 

      Po pokonaniu trasy dotarliśmy na polanę w Pociesze, gdzie były 

przewidziane liczne atrakcje, między innymi ścianka do wspinaczki 

oraz gry. Nie zabrakło także ogniska, gdzie mogliśmy się ogrzać i 

upiec pyszne kiełbaski. Harcerze umilali nam pobyt swoimi piosen-

kami i tańcami. 

Później poszliśmy na polanę Jerzyków, gdzie odbyła się uroczy-

stość składania wieńców pod krzyżem Powstańczych Oddziałów Spe-

cjalnych Armii Krajowej „Jerzyki”, które toczyły tu walki na przeło-

mie sierpnia i września 1944 r. 

Na zakończenie udaliśmy się na cmentarz w Palmirach, na któ-

rym pochowani są Polacy rozstrzelani przez Niemców podczas II 

wojny światowej, gdzie odbył się Apel Pamięci. 

Rajd był ciekawie zorganizowany. Czas szybko minął i trzeba by-

ło wracać do domu. Chętnie spotkamy się tam za rok. 
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Michał Kopyt, klasa 5b  

 

 

 
 

18 października 2014r. 

redakcja Małego Redaktora 

pod opieką pani Barbary 

Zaremby i pani Anny Czy-

żewskiej wybrała się na rajd 

pieszy do Palmir. Motywem 

przewodnim była 70. rocz-

nica Powstania Warszaw-

skiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem męczeń-

stwa ludności cywilnej na 

Warszawskiej Woli. Spo-

tkaliśmy się przed szkołą 

o 8.00. O 10.00 byliśmy w Zaborowie. Dostaliśmy pamiątkowe znaczki  i trasą 

numer 7 ruszyliśmy do Pociechy. Przeszliśmy 11 km. Mijaliśmy cmentarz wojenny 

z 1939 roku, przechodziliśmy przez mostek mogilny, którego historię opowiedziała 

nam pani Zaremba, zatrzymaliśmy się przy krzyżu upamiętniającym powstańców 

z 1864 r. Choć było chłodno, trochę mżyło, raźno szliśmy do celu. Kilka razy za-

trzymywaliśmy się na odpoczynek i posiłek.  

Kiedy wreszcie doszliśmy do Pociechy, na polanie były już inne grupy turystów 

( harcerze, rowerzyści, dorośli i młodzież ). Obsługujący kuchnię polową żołnierze 

poczęstowali nas wojskową grochówką i kiełbasą. 

Posileni mieliśmy czas na zabawę  i odpoczynek. Można było powspinać się na 

ściance wspinaczkowej, zagrać w żywe piłkarzyki na specjalnym boisku lub za-

śpiewać na scenie. Pośrodku płonęło ognisko, a grupa rekonstrukcyjna prezentowa-

ła stroje i broń żołnierzy z kampanii wrześniowej oraz powstania warszawskiego.   

O godzinie 17.00 rozpoczęły się oficjalne uroczystości na polanie Jerzyków. 

Wysłuchaliśmy odczytów na temat bohaterskiej śmierci powstańców i ludności 

cywilnej rozstrzelanych przez Niemców w tutejszych lasach. Panował  patriotyczny 

nastrój, a nas ogarniało wzruszenie. Uhonorowano odznaczeniami osoby, które pie-

lęgnują pamięć o poległych, przekazują młodemu pokoleniu wiedzę o tamtych wy-

darzeniach. Następnie przemaszerowaliśmy na Cmentarzu Mauzoleum w Palmi-

rach. Tu odbył się uroczysty apel poległych. Na mogiłach płonęły znicze, a harce-

rze trzymali w rękach płonące pochodnie. Na koniec wojsko oddało salwy honoro-

we. Po uroczystości autobusy podwiozły wszystkich do dworca Centralnego, 

a stamtąd wróciliśmy do szkoły.  
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Podróże małe i duże – 

dział turystyki 
 

55 Centralny Zlot Młodzieży Polskiego Towarzystwa Turystyczno 

Krajoznawczego w Palmirach 
 

Dnia 17 października 2015 r. redakcja szkolnej gazetki, pod pieką 

pani Anny Czyżewskiej i pani Barbary Zaremby, wybrała się na ogól-

nopolski rajd do Palmir.  

Wyruszyliśmy o godzinie 8.00 spod szkoły. Autobusem dojecha-

liśmy do wsi Zaborów. Stamtąd przeszliśmy na żółty szlak, którym 

wędrowaliśmy przez trzynaście kilometrów. Przez całą drogę nieu-

stannie padał deszcz. Nie zważając na kapiącą z kapturów wodę i bło-

to pod stopami wytrwale wędrowaliśmy do celu. Około godziny 14.30 

przemoczeni do suchej nitki i z wodą chlupoczącą w butach dotarli-

śmy do polany zwanej „Pociechą”. Dostaliśmy na niej miskę ciepłej 

grochówki i talerz z kiełbasą. Przy ogromnym ognisku wysuszyliśmy 

swoje rzeczy i ogrzaliśmy się. Przez następną godzinę mogliśmy od-

począć i skorzystać z przygotowanych dla nas atrakcji np. wspinać się 

na ściance wspinaczkowej, ujeżdżać sztucznego byka, strzelać z pisto-

letu do celu, walczyć na miękkie maczugi  lub sprawdzić się w kon-

kursie wiedzy.  

Z „Pociechy” przeszliśmy na grób „Jeżyków”, czyli jednostki 

wojskowej walczącej w tamtych rejonach. Nastąpiło tam wręczenie 

orderów zasłużonym towarzyszom PTTK. Na koniec udaliśmy się na 

oddalony o dwa kilometry cmentarz w Palmirach. Spoczywa tam po-

nad tysiąc siedemset ludzi rozstrzelanych przez Niemców w czasie II 

wojny światowej w puszczy Kampinoskiej. Po uroczystym zakończe-

niu, salwie honorowej i złożeniu kwiatów wszyscy uczestnicy zostali 

odwiezieni autobusami do Dworca Centralnego. Mniej więcej o go-

dzinie 21.00 byliśmy z powrotem w szkole. Zmoknięci, przemarznię-

ci, ale i szczęśliwi, że udało nam się wytrwać do końca - rozeszliśmy 

się do swoich domów. 
 

Michał Kopyt, klasa 6b  
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Natalia Hałka, klasa 6c 

 

Bezdeszczowy Rajd Palmiry! 
 

Tegoroczny Rajd Palmiry jak zwykle zaczął się zbiórką przed naszą 

szkołą. Po spotkaniu uczestników wyruszyliśmy na przystanek. Kiedy 

wszyscy załadowaliśmy się do autobusu, uznaliśmy wycieczkę za rozpo-

czętą! Podróż komunikacją miejską trwała około godziny, a gdy wysiedli-

śmy, każdy z nas dostał odblaski z napisem: „56. Centralny Zlot Młodzie-

ży Palmiry”,. 

Podczas naszego marszu do Instytutu dla Niewidomych trochę padał 

deszcz, ale to było nic w porównaniu do zeszłego roku. W Laskach odwie-

dziliśmy kaplicę i celę założycielki Instytutu, siostry Róży Czackiej. Trafi-

liśmy na dzień, w którym zmarła siostra Róża miała 140. rocznicę swoich 

urodzin. Wkrótce z tej okazji miała się odbyć uroczysta msza. Tuż po wyj-

ściu udaliśmy się na pobliski cmentarz, na którym odwiedziliśmy grób sio-

stry Róży i grób Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego premiera III Rze-

czypospolitej. 

Po dłuższej, teraz już bez deszczu, wędrówce doszliśmy do Centrum 

Edukacji Leśnej Kampinoskiego Parku Narodowego, w którym oglądali-

śmy rośliny i zwierzęta parku oraz interaktywnie poznawaliśmy środowi-

sko Puszczy Kampinoskiej.  Następnie przeszliśmy ścieżką edukacyjną. 

Nasz kolejny przystanek był dopiero na Polanie w Pociesze. Zanim jednak 

tam dotarliśmy, mieliśmy okazję do podziwiania przyrody puszczy. Mija-

liśmy miejsce, w którym mieszkają nietoperze, oglądaliśmy bogatą roślin-

ność parku i wiele innych ciekawych miejsc. Na polanie w Pociesze zjedli-

śmy grochówkę z kiełbasą i ogrzaliśmy się przy ognisku. Każdy mógł so-

bie również wziąć herbatę w dowolnych ilościach. Uczestnicy rajdu mie-

li możliwość uczestniczenia w różnych zabawach, np. ściance wspinacz-

kowa, strzelaniu z karabinu oraz podziwiać występ orkiestry wojskowej. 

Na Polanie Jeżyków odbył się apel oraz uroczystość wręczania orderów 

osobom zasłużonym. Na zakończenie odbyło się uroczyste złożenie wień-

ców pod pomnikiem poświęconym bohaterskim Jeżykom. Ostatnim miej-

scem, które odwiedziliśmy, był cmentarz w Palmirach, gdzie znajdują się 

zbiorowe mogiły rozstrzelanych tu więźniów. Odsłuchaliśmy tam słucho-

wisko poświęcone historii niemieckich zbrodni w Palmirach oraz apel po-

ległych. Potem czekał na nas autobus, który zawiózł nas na Dworzec Cen-

tralny, a stamtąd pojechaliśmy do szkoły. Tam skończyła się nasza cało-

dniowa wycieczka. 
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57. Centralny Zlot Młodzieży Palmiry 
2017 

21 października 

uczestniczyliśmy w 

57. Centralnym 

Zlocie Młodzieży 

PTTK Palmiry 

2017. Trasę rozpo-

częliśmy w La-

skach, a zakończyli-

śmy na cmentarzu w 

Palmirach. 

Laski to osiedle 

o charakterze pod-

miejskim założone pod koniec XIX wieku. W 1923 roku z inicjatywy 

Elżbiety Róży Czackiej rozpoczęto tu budowę zakładu dla ociemniałych 

dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic 

Krzyża. Pierwszym obiektem, jaki zwiedziliśmy, była kaplica na terenie 

tego ośrodka. Spotkałyśmy tam zakonnicę, która opowiedziała nam o 

siostrze Róży Czackiej. Siostra Róża była osobą niewidomą, ponieważ 

spadła z konia i odkleiła się jej siatkówka. Była założycielką pierwszej 

szkoły dla niewidomych dzieci. Zmarła o tej samej godzinie, w której 

przestał chodzić zegar w jej pokoju. Obejrzeliśmy tam plenerową wystawę 

zdjęć z życia i działalności Róży Czackiej. Następnie udałyśmy się na 

niezwykle malowniczy cmentarz w Laskach, gdzie pochowana jest Róża 

Czacka i pierwszy premier wolnej Polski, Tadeusz Mazowiecki z żoną. Z 

cmentarza ścieżką przyrodniczą udaliśmy się do Centrum Edukacji 

Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Znajdują się tam 

unikatowe zbiory flory i fauny parku. Można zapoznać się tu z przyrodą 

parku, rozwiązując zadania i uczestnicząc w grach edukacyjnych. Można 

tam również  usłyszeć głosy zwierząt i ptaków. Zatrzymaliśmy się przed 

dużą makietą parku, która pozwoliła nam dopiero uzmysłowić sobie jego 

wielkość i różnorodność form terenu. Musimy pamiętać, że Kampinoski 

Park Narodowy jest usytuowany w pradolinie Wisły, dlatego też są tam 

tereny piaszczyste i bagienne.  

Następnie szliśmy kilka kilometrów przez piękne obszary leśne parku, 

niezwykle kolorowe o tej porze roku. Koło godziny 16 dotarliśmy na pola-

nę w Pociesze, na której tradycyjnie spotykają się przy ognisku wszyscy 
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uczestnicy rajdu. Ogromne wrażenie robi ilość uczestników rajdu przyby-

łych z całej Polski. Są tam harcerze, turyści piesi i rowerowi, grupy rekon-

strukcyjne, żołnierze, strażacy z wozem strażackim, dzieci z wielu szkól. 

Tradycyjnie zjedliśmy na polanie grochówkę wojskową, a następnie obej-

rzeliśmy rekonstrukcję zbrodni w Palmirach. Stamtąd udałyśmy się na Po-

lanę Jerzyków, gdzie odbyło się wręczenie odznaczeń zasłużonym działa-

czom PTTK i złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym boha-

terskich żołnierzy oddziałów szturmowych Armii Krajowej Jerzyki. Po tej 

uroczystości wyruszyliśmy przy zapadającym zmroku na cmentarz w Pal-

mirach. Tu odbyły się centralne uroczystości połączone z apelem pole-

głych, zakończone salwą honorową  kompanii wojskowej. Cmentarz robi 

ogromne wrażenie swoją wielkością i płonącymi na każdym grobie zni-

czami. Nastrój uroczystości podkreślają szpalery pochodni trzymanych w 

rękach harcerzy oraz opowieść o wydarzeniach związanych ze zbrodnią 

palmirską przekazane w formie audycji radiowej.  

 Naszym zdaniem była to bardzo ciekawa wycieczka i dużo się z niej 

nauczyłyśmy. 

 
 Marta Świergalska, Marta  Wujcik, klasa 6a  
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