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Większość z moich rozmówców za najtrud-
niejszy test uznała część historyczną (na-
turalnie oprócz pewnego zadania, o którym 

więcej za chwilę), a za najprostsze obydwa poziomy 
języka angielskiego. Posłuchajmy jednak, co do powie-
dzenia mieli sami zainteresowani… 

„Uważam, że poziom tegorocznych egzaminów był 
bardzo zróżnicowany. Moim zdaniem (oraz większo-
ści uczniów warszawskich szkół) najtrudniejsze wyda-
ły się egzaminy z historii oraz z części przyrodniczej. 
Egzamin sprawdzający naszą wiedzę dotyczącą historii 

- w porównaniu z ubiegłymi latami - nie należał do naj-
łatwiejszych. Błahostką za to był język polski (pomimo 
iż trzeba było napisać wypracowanie w formie roz-
prawki, którą zresztą trenowaliśmy na lekcjach języka 
polskiego przez ostatni rok) oraz egzamin sprawdzają-
cy nasze umiejętności językowe. Do jednej z łatwiej-
szych części egzaminów należała także wiedza o społe-
czeństwie. Najwięcej „szumu” pojawiło przy ostatnim 
zadaniu, które bardziej miało chyba na celu rozbawić i 
rozładować napięcie ucznia niż sprawdzić  wiedzę. Na 
jednym z portali społecznościowych  pojawił się na-
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23 - 25 kwietnia… Co się wtedy stało? Kochane Pierwszaczki i … Drugaczki zapewne odpowiedzą, 
że  mieli wtedy wolne. Jednak dla trzecich klas były to dni wypełnione ciężką pracą i intensywnym 
myśleniem. To wówczas bowiem odbyły się egzaminy gimnazjalne. Jak poszło trzecioklasistom  
w Pallottim? O wrażenia i refleksje zapytałam kilku z nich, próbując dowiedzieć się, jak w ich ocenie 
wypadł tegoroczny egzamin - czy sprawił trudności, zaskoczył, czy też przeciwnie.

Nie takie straszne, jak je malują… 
czy może wręcz przeciwnie?

CZERWIEC 2014 8



• 2 •

wet fanpage wesołej urny z egzaminu gimnazjalnego, 
który zaledwie w kilka dni uzyskał 61 000 „polubień”  
- mówi jedna z uczennic, zajmująca stanowisko prze-
wodniczącej szkoły. 

„Były dla mnie stresujące. Nie wiedziałam, czego 
się spodziewać, ponieważ obejmowały one materiał z 

3 lat. Na szczęście okazały się jednak dość proste” - 
twierdzi druga. „Najtrudniejsza była zdecydowanie hi-
storia i WoS”-  dodaje. Na pytanie, co wydawało się jej 
najłatwiejsze odpowiada: „Najprostszy moim zdaniem 

był język angielski – oba poziomy były zbliżone stop-
niem trudności, a zadania były mało wymagające”. 

Takie zdania przeważają wśród trzecioklasistów. 
Uważają także, że część matematyczna była raczej pro-
sta i dlatego w większości z matematyką (oraz biologią 
i chemią) wiążą swoją przyszłość. Wśród wyborów, je-
śli chodzi o profil w liceum, dominują właśnie te przed-
mioty. 

 Oczywiście, pojawiały się także inne opinie: „Eg-
zaminy zaczęły się nerwowo ze względu na to, iż roz-
poczynaliśmy od części historycznej. Historia to zde-
cydowanie moja pięta achillesowa, ale po napisaniu 
byłam mile zaskoczona. Dalsze części również mnie 
zestresowały, ponieważ był to dotychczas nasz najważ-
niejszy sprawdzian umiejętności, jednak po części z ję-
zykiem obcym, odetchnęłam z ulgą”. 

Mimo to, większość zapytanych twierdziła, że nie-
potrzebnie się stresowali tak bardzo. Szczególnie jeśli 
chodzi o ostatnie zadanie z WoS-u, które zostało jed-
nogłośnie uznane za najbardziej komiczne i zabawne, 

a przez społeczność uczniowską ochrzczone mianem 
„zadania z wesołą urną”. Dla wszystkich niewtajemni-
czonych przytaczam jego treść.

 Jednak nie wszystkie pytania były na takim pozio-
mie – niestety, miażdżąca większość była trudniejsza.  
Mamy tylko nadzieję, że wszystkim egzaminy poszły 
bardzo dobrze i że dostaniemy się do wymarzonych li-
ceów, co będzie jednocześnie dowodem na to, że Gim-
nazjum im. św. W. Pallottiego jest szkołą dobrze przy-
gotowującą do przyszłego życia.

Ada Ambroziak
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Egzaminy 
i… co dalej?

Nastał trudny czas w życiu tegorocznych trzeciokla-
sistów. Kazdy z nas stanął przed wieloma ciężkimi 
wyborami, ktore zadecydują o naszym przyszłym 
życiu. Wiedza, jaką zdobyliśmy w gimnazjum przez 
ostatnie 3 lata została okrutnie sprawdzona przez 
egzamin gimnazjalny, a ostatnie tygodnie spędzili-
śmy na szukaniu odpowiadających nam liceów i po-
mysłów na przyszlość. Lecz jak wyglada to wszyst-
ko od strony praktycznej? 

Ferie wielkanocne nie były dla rocznika  9̒8 spe-
cjalnie atrakcyjne- vademecum i ksiażki powtó-
rzeniowe były naszym nieodłącznym towarzy-

szem. Nieco zestresowani, ze świadomością że wiele 
zależy od wyników tego wielkiego sprawdzia-
nu, napisaliśmy 28 kwietnia pierwszy 
egzamin z historii i wosu. Wyjęliśmy 
legitymacje, rozerwaliśmy naklejki 
i przystąpiliśmy do pracy. Po wyj-
ściu z sali opinie były rożne - dla 
jednych historia była prosta, innych 
niektóre pytania zaskoczyły. Wszyscy 
jednak byliśmy zgodni co do ostatniego 
zadania w arkuszu z wosu - „zabawnej” urny. 

Egzamin z polskiego, podobnie jak te z 
angielskiego, oceniony został jako nawet 
ZBYT PROSTY (proszę, tacy jesteśmy 
zdolni!). Obawy budzi jedynie roz-
prawka na temat ciekawości. 

Co do części matematyczno-przy-
rodniczej - zdania były podzielone. 
Dla naszych laureatów konkursów ma-
tematycznych egzamin był banalny, dla 
ludzi „normalnych” okazał się wymagający 
myślenia, chociaż niezbyt trudny. Łatwo było 
jednak polec na prostych zadaniach testowych. 
Najwięcej emocji zdecydowanie wzbudziła 
fizyka i biologia, a wlaściwie jedno zadanie 
i przyjaciel trzecioklasistów - morwownik 
biały - poprawnej odpowiedzi na to pytanie 
dotychczas nie poznaliśmy. 

Na wyniki egzaminu będziemy czekać do 
połowy czerwca. Czy ten czas będzie wreszcie 
spokojny? Nic bardziej mylnego! Spokoju dozna-
my dopiero za kilka miesięcy, pewni wyników rekruta-
cji do naszych wymarzonych szkół.

 No wlaśnie, rekrutacja... kolejne zadanie, z którym 
musiał się zmierzyć każdy z nas. Pierwsza połowa 
maja była czasem na zarejestrowania się w internecie 
ze swoimi trzema wybranymi szkołami. Wybór był 
trudny i ogromny, poprzedzony licznymi zaliczonymi 
dniami otwartymi. Ostateczne decyzje były różne, za-
leżnie od naszych ambicji i zainteresowań.

Większość postawiła na Warszawę. Największą po-
pularnością wśród tegorocznych trzecioklasistów cie-
szy się Dwujęzyczne LO im. Mikołaja Kopernika, LO 
im. Stanisława Staszica i LO im. Klementyny Hoffma-

nowej. Nieco niżej często wybieraliśmy LO Dą-
browskiego, Poniatowskiego, Żeromskiego, 

Słowackiego, Kołłątaja czy Cervantesa.
Nie wszyscy jednak postanowi-

li kontynuować naukę w szkołach 
ogólnokształcących. „Od zawsze 
interesowałem się elektroniką i 
mechaniką. Moją pasją jest maj-
sterkowanie i tworzenie czegoś 
z niczego. W przyszłości chciał-

bym być elektrykiem.”- mówi 
Oskar z 3a, który dalszą naukę 

postanowił kontynuować w jednym 
z najlepszych techników w Warszawie- 

rozwijającym zainteresowania i zdolności 
oraz kształcącym w kierunku zawodów technicz-

nych- Technikum Mechatroniczne.
 Kontynuując temat przyszłych zawodów, 

wiele osób wybrało ściśle profilowane klasy, 
takie jak: klasa biznesowa czy medyczna. W 

tym roku niewiele osób złożyło papiery do klas 
dwujęzycznych, prawdopodobnie dlatego, że tak 

wielu z nas wybrało Liceum Kopernika, w 
którym każda z klas, niezależnie od rozsze-
rzenia, jest właśnie tego typu.

Humany, biol-chemy, mat-fizy, społecz-
ni… każdy wybrał swoją osobną hierarchię 

rozszerzeń. Niektórzy stawiali na szkołę, wy-
bierając w niej po kolei wszystkie klasy, inni 

na profil szukając najlepszych w różnych szko-
łach. Mimo wszystko niewielu z nas jest pewnych, z 
czym chcielibyśmy wiązać naszą przyszłość. Mamy 
już potencjalnych chirurgów, aktorów, prawników, na-
uczycieli, instruktorów skoków na bungee i hodowców 
psów.

 Zuzia z klasy 3a tłumaczy: „Od zawsze marzyłam o 
byciu lekarzem sądowym. Ale nie byłam jakoś mocno 
przekonana, czy na pewno jest to zawód dla mnie. Po-
stanowiłam jednak skupić się na przedmiotach, które 
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mnie interesują - biologii i chemii. Doszłam do wnio-
sku, że niezależnie od tego na jakie studia się zdecy-
duję, innego profilu niż właśnie z takim rozszerzeniem 
nie mogłabym wybrać - bo po prostu nie ciekawi mnie 
nic innego na tyle, żeby poświęcić na to najbliższe lata 
mojego życia. Dlatego bardzo chciałabym się dostać 
do klasy medycznej w Żeromskim. Wizyty w szpitalu, 
medycyna w praktyce - to jest to, czego oczekuję od 
nowej szkoły! Na pierwsze miejsce wpisałam jednak 
Kopernika - lepsze wyniki matur, no i angielski, któ-
ry bardzo przyda mi się, jeśli postanowię studiować za 
granicą.”

„Wybrałem jedno prywatne aktorskie…- opowia-
da Łukasz  z 3b - dostałem się tam .. Więc nawet nie 
wybierałem szkół ponadgimnazjalnych. Wybrałem tę 
szkołę, ponieważ dzięki niej mogę dalej rozwijać moje 

zainteresowanie, jakim jest aktorstwo. Do tego lek-
cje zaczynają się 8.15, więc będę się mniej spóźniał. 
Szkoła współpracuje z Warszawską Szkołą Filmową, 
zatem mam też zapewniony dalszy rozwój, jesli chodzi 
o aktorstwo. Na rozmowie musiałem opowiadać o tym 
co potrafię , o moich dokonaniach aktorskich. Pytano 
mnie, co mogę wnieść do szkoły i co bym w niej zmie-
nił. A plany na przyszłość…  to ukończenie tej szkoły i 
dalsza nauka w Warszawskiej Szkole Filmowej.”

Co wyjdzie z naszych zamierzeń? Na razie nie wie-
my… Mamy jednak nadzieję, że wszystkie marzenia, 
plany i pomysły na przyszłość uda się zrealizować. Ży-
czymy tego sobie z całego serca, a co przyniesie ży-
cie… No cóż… pożyjemy – zobaczymy… 

Alicja Skwara 
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Jak co roku, po przeczytaniu „Kamieni na szaniec”, klasy trzecie 
udały się na wycieczkę śladami bohaterów powieści Aleksandra 
Kamińskiego. Mieliśmy odwiedzić miejsca, o których autor napisał 
w swojej książce. 

Wycieczkę rozpoczęła prelekcja pani prze-
wodnik, która wprowadziła nas w temat, 
przybliżyła realia II wojny światowej i krót-

ko nakreśliła trasę naszej wyprawy. Następnie około 
godziny 9.00 wyjechaliśmy autokarem sprzed szkoły i 
udaliśmy się w stronę Warszawy. Pierwszym punktem 
wycieczki był  Wawer. To tu w grudniu 1939 r. Niemcy 
dokonali pierwszej masowej egzekucji. Na niewielkim 
skwerku znajdował się niegdyś cmentarz, na którym 
pochowani zostali mężczyźni rozstrzelani w pamiętne 
Święta Bożego Narodzenia. Obecnie jest to miejsce 
symboliczne, gdyż ciała ekshumowano i przeniesiono 
na inne cmentarze, ale jego wartość historyczna pozo-
stała, tak samo jak pamięć o rozegranych tu tragicz-
nych wydarzeniach. 

Drugim punktem wycieczki było Liceum im. Ste-
fana Batorego, do którego przed wojną uczęszczali 
harcerze „Pomarańczarni”. W okazałym budynku mie-
liśmy szansę zobaczyć pamiątkowe tablice, przywołu-
jące imiona i nazwiska osób poległych podczas wojny, 
związanych z tym liceum, a nam znanych dzięki np. 
powieści Kamińskiego. Oprowadzający nas po budyn-
ku nauczyciel historii z Batorego przybliżył nam losy 
jeszcze kilku innych postaci, dodając że życie każdego 
z nich to odrębna i niezwykła historia. Nie był to ko-
niec zwiedzania, gdyż chwilę później jeden z uczniów 
liceum, specjalnie do tego 
zadania oddelegowany przez 
profesora, poprowadził naszą 
wycieczkę dalej. Pokazał nam 
salę pamiątkową związaną z 
bohaterami „Kamieni na sza-
niec” i przedstawił prezenta-
cję, dzięki której każdy miał 
szansę dokładniej zrozumieć, 
jak trudnym zadaniem było 
odbicie Rudego z rąk gestapo.

Następnie klasy trzecie 
udały się na Pawiak, który był 
miejscem przetrzymywania 
Polaków przed brutalnymi 
przesłuchaniami odbywający-

mi się na Szucha. Na Pawiaku mogliśmy zobaczyć, jak 
w rzeczywistości ludzie traktowani byli przez Niem-
ców. Najlepiej świadczą o tym obrazy i grypsy (wię-
zienne listy) pozostałe po więźniach. Z powodu awarii 
nie udało się zwiedzić alei Szucha, gdzie najlepiej wi-
dać ogrom krzywd wyrządzonych ludziom żyjącym w 
czasie II wojny światowej.

Później udaliśmy się do Muzeum Historii Żydów 
Polskich. Mimo niecałkowitego oddania Muzeum do 
użytku, poznaliśmy historię i tragiczne losy narodu 
żydowskiego w czasie wojny. Było to świetne uzupeł-
nienie naszej wiedzy, gdyż na zielonej szkole odwie-
dziliśmy Fabrykę Schindlera, w której także sporo do-
wiedzieliśmy się na temat cierpień tego narodu.

Ostatnim punktem wycieczki były Cmentarz Woj-
skowy na Powązkach, gdzie znajdują się groby za-
równo bohaterów, jaki i autora „Kamieni na szaniec”. 
Uczniowie Pallottiego mieli szansę przekonać się, że 
mimo upływającego czasu nie zapomniano o tych lu-
dziach - miejsca pochówku są ozdobione harcerskimi 
opaskami i flagami, a teren wokół jest wysprzątany. W 
skupieniu podążaliśmy cmentarnymi alejkami, starając 
się zrozumieć, jak wielką była ofiara tych ludzi, którzy 
oprócz młodości oddali też za Ojczyznę własne życie.

Janek Kościan

Szlakiem bohaterów  
„Kamieni na szaniec”
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Jedenastego stycznia Gimnazjum w Pło-
chocinie zorganizowało konkurs recytatorski  
poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,  
w którym wzięli udział również uczniowie naszej 
szkoły, w tym członkowie kółka teatralnego. 

Na wyniki musieliśmy czekać dość długo, bo aż 
trzy miesiące (!), ale opłacało się to, gdyż finał 
zorganizowany został wspaniale. Odbył 

się na Mazurach, w urokliwej leśniczówce 
Pranie ze wszystkich stron otoczonej lasem 
i położonej nad pięknym jeziorem. Kiedy 
tam dotarliśmy, oczom naszym ukazał 
się kompleks budynków zbudowanych 
z czerwonej cegły i ogrodzonych 
drewnianym płotkiem. Dokoła było 
mnóstwo zieleni – drzew, kwiatów, 
doniczek z najróżniejszymi zioła-
mi itp. To właśnie tutaj Gałczyński 
spędził znaczną część swojego ży-
cia, tu przyjeżdżał na upragniony 
wakacyjny odpoczynek, tu szukał 
ciszy i natchnienia do swojej poezji. 

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy 
ogniskiem. Były kiełbaski, pieczony 
chleb, a przede wszystkim miła atmos-
fera – żarty, śmiechy, wygłupy… Póź-
niej zwiedziliśmy muzeum poświęcone 
życiu poety. Mogliśmy zobaczyć dom, w 
którym mieszkał i pisał swoje największe 
dzieła, a także przeczytać w oryginale jego listy 
i wiersze. Było to dużym wyzwaniem, gdyż artysta nie 
mógł poszczycić się nienagannym charakterem pisma 
☺ (Swoją drogą, ciekawe, czy wśród nas też jest jakiś 
poeta? Sądząc po piśmie – mamy nawet kilku, którzy 
zapowiadają się świetnie!)

Kolejną atrakcją tego dnia był spacer leśnym duk-
tem, który zaprowadził nas w przepiękne zakamar-
ki, skrywające unikatowe pomniki przyrody, jak np. 
olbrzymi dąb. Ścieżka wiła się niczym wąż i co i raz 
zaskakiwała jakąś niespodzianką – a to uroczym most-
kiem na moczarach, a to unikatową rabatką kwiatów… 
Doszliśmy na punkt widokowy, skąd podziwialiśmy 
całą okolicę – las i jezioro, po którym tu i ówdzie pły-
wały pierwsze żaglówki.

 Kiedy wróciliśmy do leśniczówki, wzięliśmy jesz-
cze udział w zajęciach teatralnych, podczas których 

mogliśmy zaprezentować swoje umiejętności aktor-
skie. Pani prowadząca spotkanie wybrała scenki 

z „Teatrzyku Zielona Gęś”, które wystawiali-
śmy na plenerowej scenie. Wcieliliśmy się 

w znane wszystkim postacie, jak osiołek 
Porfirion, profesor Bączyński, czy Her-
nemegilda Kociubińska. Ta część wy-
cieczki podobała nam się najbardziej, 
gdyż wywołała wiele śmiechu i na-
prawdę pobudziła naszą kreatywność!

 Wreszcie nadeszła pora na ostatni 
i tak długo przez wszystkich oczeki-
wany punkt programu – ogłoszenie 
wyników konkursu oraz wręczenie dy-
plomów i nagród zwycięzcom. Wszy-
scy zebraliśmy się przed sceną i z nie-

cierpliwością oczekiwaliśmy werdyktu. 
Okazało się, że grupa teatralna z naszej 

szkoły zajęła trzecie miejsce w kategorii 
„Małe formy teatralne”. Otrzymaliśmy na-

grody w postaci książek i dyplomów.
 Myślę, że w następnym roku również weź-

miemy udział w konkursie. Ciekawe, czy finał od-
będzie się w równie atrakcyjnym miejscu…

Ola Piasecka

Z Gałczyńskim  
na Mazurach
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Autokar po kilku godzinach 
jazdy dotarł do sporego (sied-
miohektarowego) ośrodka. 

Na miejscu uczniowie mieli chwilę, 
aby odłożyć swoje rzeczy, a następnie 
wszyscy ustawili się na placu, na któ-
rym czekał już instruktor. Po przeczy-
taniu regulaminu oraz oprowadzeniu 
po ośrodku, wszyscy zostali zaopa-
trzeni w rowery i poinformowani, że 
za chwilę ruszamy na wycieczkę ro-
werową. Trasa wynosiła około dwu-
dziestu kilometrów. Sama jazda nie 
była zbyt męcząca, dzięki częstym po-
stojom, lecz pomimo tego że nasz pe-
leton pozostawał pod opieką instruk-
torów, na jednym z postojów wszyscy zorientowali się, 
że brakuje jednej osoby. Na szczęście odnalazła się ona 
po kilku minutach. Oprócz tego zaginięcia i kilku ma-
łych wywrotek, trasa przebiegła spokojnie. Resztę dnia 
wszyscy spędzili na grze w palanta.

Następnego dnia, po śniadaniu drugie klasy wybrały 
się na boisko, gdzie poznały nową grę – flagi. Zada-
niem zawodników było przeniesienie flagi z połowy 
boiska przeciwnika na swoją, nie zostając przy tym do-
tkniętym. Gra przyniosła mnóstwo radości oraz silnych 
emocji. W jednej turze na boisku pojawił się nawet P. 
Krzysztof Głogowski, który bohatersko i z poświę-
ceniem próbował zdobyć flagę. Po obiedzie ucznio-
wie udali się do pomostu, skąd wypłynęli kajakami 
na jezioro. Po około 30 min wiosłowania  czekała na 
nich przerwa na małej polance, a następnie powrót do 
ośrodka. W czasie wolnym (którego było dość sporo) 
chłopcy przeważnie grali w piłkę nożną lub koszyków-
kę, a dziewczyny siedziały na trybunach lub wchodziły 

na boisko, aby nauczyć chłopców, 
jak się powinno grać.

Kolejnego dnia, po śniadaniu 
uczniowie zostali podzieleni na dwie 
grupy. Pierwsza poszła na ściankę 
wspinaczkową, a druga na tory łucz-
nicze. Na ścianie wspinaczkowej 
wszyscy (prawie) dzielnie dotarli na 
samą górę i na skomplikowane hasło: 
„koza’’ zjeżdżali na dół (w miarę) po-
woli.   Na torach łuczniczych nikt nie 
został postrzelony, a kilka osób trafiło 
nawet w środek tarczy. Po  strzelaniu 
i wspinaniu znowu przyszła kolej 
na wiosłowanie, lecz tym razem nie 
w kajakach tylko w wiosłówkach. 

Uczestnicy byli podzielenie na trzy grupy i przydzieleni 
do trzech łódek. Najmniejsza zabierała ze sobą cztery 
osoby i instruktora, a największa dwanaście. Dzięki 
(prawie) wspaniałemu zgraniu załogi, wiosłówki mknę-
ły (prawie) bez przeszkód przez jezioro, zatrzymując się 
dwukrotnie na polankach, aby dać wypocząć dziewczy-
nom, który wiosłowały w czasie gdy chłopcy się opalali. 

Ostatniego dnia (25.04) na uczestników czekał park 
linowy. Gdy niektóre osoby zobaczyły przeszkody, 
przypomniały sobie, że z powodów zdrowotnych itp., 
niestety, nie mogą uczestniczyć aktywnie (lecz służyły 
profesjonalną radą z dołu osobom, które się wspina-
ły). Gdy już wszyscy chętni (tzn. połowa uczestników) 
skończyli się wspinać, nadszedł czas pakowania się i 
zaopatrywania w chipsy, cole i inny „zdrowy” prowiant 
na drogę powrotną. 

Z wycieczki wszyscy wrócili zmęczeni, opaleni (po-
nieważ pogoda dopisała) oraz bardzo szczęśliwi.

Bartek Kaszyca

Zielona szkoła klas drugich
W czasie gdy trzecioklasiści martwili się testami, pozostała część młodzieży z naszej szkoły wy-
jechała na zaplanowane wcześniej wycieczki. 22 kwietnia o szóstej czterdzieści z parkingu koło 
szkoły bardzo zaspani uczniowie klas drugich oraz opiekunowie (P. Krzysztof Głogowski i P. Ewa 
Bogusz) ruszyli na camp Serwy organizowany przez CHRISa.
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Wyjechaliśmy o 7.00. Podczas jazdy każdy 
miał jakieś zajęcie. Pani przewodnik umi-
lała nam drogę opowieściami i legendami 

o miejscowościach, które mijaliśmy oraz o Bieszcza-
dach. Po trzygodzinnej jeździe zrobiliśmy pierwszy 
postój. Wszyscy pobiegli do sklepu, aby zrobić zapasy 
słodyczy na dalszą drogę. Odpoczęliśmy trochę  i ok. 
11.00 ruszyliśmy dalej. Minęły następne trzy godziny 
jazdy. Wszyscy byliśmy już trochę zmęczeni. Zatrzy-
maliśmy się na kolejny postój. Większość osób poszła 
do sklepu na stacji benzynowej, aby skosztować spe-
cjału tamtejszej kuchni – bułki z parówką! ☺ Byliśmy 
już niedaleko Sanoka, a tam czekał nas dłuższy odpo-
czynek, czyli zwiedzanie skansenu!

Zatrzymane w czasie…
Skansen w Sanoku to jedno z najpiękniejszych mu-

zeów na wolnym powietrzu w Europie, a zarazem 
największy skansen w Polsce, biorąc pod uwagę ilość 
zgromadzonych tu obiektów. Na obszarze 38 ha wyeks-
powano budynki reprezentujące kulturę polsko-ukraiń-
skiego pogranicza we wschodniej części polskich Kar-
pat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem. 

Kiedy przybyliśmy na miejsce, zostaliśmy podzieleni 
na dwie grupy i wraz ze swymi przewodnikami ruszyli-
śmy, by poznawać historię i kulturę Bojków, Łemków, 
Pogórzan i Dolinian. Mieliśmy m.in. okazję zajrzeć 
do domu fryzjera, zegarmistrza, aptekarza. Obejrzeli-
śmy chatę żydowską oraz chaty poszczególnych grup 

etnograficznych. Weszliśmy do dawnej szkoły, do któ-
rej – jak się dowiedzieliśmy – uczęszczały tylko najin-
teligentniejsze dzieci w wiosce (potem to one uczyły 
swe rodzeństwo), a także zajrzeliśmy do mieszkania 
nauczyciela. Na chwilę weszliśmy także do urzędu 
pocztowego, zaś spragnieni zakupów mogli obejrzeć 
dawny sklep kolonialny. Na naszej drodze nie zabrakło 
też urokliwych kościółków, cerkwi i kapliczek. Każdy 
z tych obiektów zachwycał pięknem dawnej architek-
tury i niepowtarzalnym klimatem.

Ta wycieczka po dawnym świecie i różnorodnych 
kulturach okazała się świetną lekcją historii i geografii 
zarazem. Mamy z niej miłe wspomnienia i z chęcią wy-
bierzemy się jeszcze kiedyś w podobne miejsce.

Hotel „Skalny” w Polańczyku
Około 17.30 dotarliśmy do naszej bazy, czyli do Po-

lańczyka. Tutaj, w hotelu „Skalny”, mieliśmy spędzić 
dwie kolejne noce. Brak dobrego oznakowania sprawił, 
że trochę się go naszukaliśmy, ale kiedy ukazał się na-
szym oczom, sprawiał miłe wrażenie. Mieszkaliśmy na 
pierwszym piętrze w trzy- lub czteroosobowych poko-
jach. Wszystkie były przytulnie urządzone, wyposażo-
ne w łazienkę i co najważniejsze – w TELEWIZOR!!! 
Wszak lada chwila miał się rozpocząć mecz, na który 
prawie cała męska ekipa naszej grupy z niecierpliwo-
ścią oczekiwała przez cały dzień.

Pozytywne wrażenie wywarła na nas także stołówka. 
Posiłki były smaczne, śniadania i kolacje podawano 

Zielone 
wzgórza  
nad Soliną…  
czyli wycieczka klas 
pierwszych  
w Bieszczady
23 kwietnia klasy pierwsze wyruszyły na  
zieloną szkołę w Bieszczady. O 6.45 wszyscy 
stawili się na miejscu zbiórki, tj. przed szkołą,  
i pożegnawszy rodziców, usadowili się wygodnie  
w autokarze. Czekała nas długa podróż,  
więc zajęcie dobrego miejsca było ważne.
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w formie szwedzkiego stołu, więc każdy mógł jeść ile 
chciał!

Po krótkim odpoczynku i napełnieniu wygłodniałych 
– jak zawsze – żołądków, szybko renegowaliśmy swoje 
siły i … panie dłuuugo w nocy musiały pełnić wartę 
na hotelowym korytarzu, czuwając nad nami i pilnując, 
byśmy byli względnie cicho. No cóż… takie to uroki 
wycieczek 

Bieszczady challenge - poszukiwanie  
skarbów!

Następnego dnia, od razu po śniadaniu ruszyliśmy na 
grę terenową. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy – 
„Folwark” i „Pasieki”. Naszym zadaniem było dotrzeć 
do wyznaczonego punktu i po drodze odnaleźć pięć 
skarbów – fragmentów wierszy  Jerzego Harasymowi-
cza. Otrzymaliśmy mapę oraz krótkofalówki, aby - w 
razie potrzeby -móc się kontaktować z przewodnikiem 
i rozmawiać z przeciwną drużyną. 

Przeszliśmy ok. 5 km w bardzo nietypowych warun-
kach. Przemierzaliśmy górskie potoki, chodziliśmy po 
błocie i piliśmy wodę ze strumyka. Trafiliśmy na wspa-
niałą pogodę, dzięki czemu naprawdę miło spędziliśmy 
czas. Dla wielu najciekawszym doświadczeniem było 
przeprawianie się przez bród. Woda okazała się wyso-
ka, więc nie było szans, aby przejść suchą nogą na dru-
gą stronę. Wszyscy mówili o jeziorku w butach i o tru-
dzie wędrówki. Chłopcy stanęli na wysokości zadania i, 
jak na gentelmanów przystało, pomagali dziewczynom 
oraz wychowawczyniom w przeprawie. Ofiarnie zno-
sili do potoku kamienie, aby zbudować prowizorycz-
ny most lub na rękach przenosili damską część ekipy. 
Na szczęście wszyscy dotarli do celu cali i szczęśliwi, 
że udało im się pokonać wszelkie przeszkody. I choć 

byliśmy nieco zmęczeni, z ciekawością wysłuchaliśmy 
kilku wskazówek dotyczących przetrwania w trudnych 
warunkach, jakich udzielił nam przewodnik. Dowie-
dzieliśmy się np. jak uzdatnić wodę do picia, jeśli nie 
ma się przy sobie butelki „Nałęczowianki” a naszemu 
organizmowi grozi odwodnienie.

Ta przygoda na długo zostanie nam w pamięci. Do-
świadczenie, jakie zdobyliśmy trochę zmieniło na-
sze spojrzenie na las i pokazało, że wcale nie jest taki 
straszny. Żeby w nim przetrwać, trzeba tylko przestrze-
gać reguł i w wędrówce wykorzystywać to, co nosimy 
na karku…. czyli głowę.

Szkolenie Bieszczadnika
Po smacznym obiedzie, około godz. 15.00 wyjecha-

liśmy autokarem na kolejne zajęcia. Mieliśmy odbyć 
SZKOLENIE BIESZCZADNIKA. Kiedy przybyliśmy 
na miejsce, zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, które 
udały się do przydzielonych sektorów, by zdobywać 
kolejne sprawności. Każdy z nas otrzymał kartę, na któ-
rej zapisywał uzyskane w danej specjalności punkty. W 
trakcie zajęć uczyliśmy się m.in. strzelać z łuku, wbijać 
gwoździe i rzucać toporem. Organizatorzy przygoto-
wali też takie konkurencje, jak przeciąganie liny, wy-
ścigi na czteroosobowych nartach czy bieg w workach. 
Podczas zabawy wszyscy odczuwaliśmy smak zdrowej 
rywalizacji. Każdy z nas z pewnością pozytywnie bę-
dzie wspominał to popołudnie.

Płonie ognisko w lesie…
Wieczorem nasi opiekunowie zorganizowali ognisko. 

Zaprosili na nie bieszczadzkiego Zakapiora, który opo-
wiadał nam wiele anegdot i ciekawych historii zwią-
zanych z Bieszczadami. Jego gawęda przeplatana była 
piosenkami, które wspólnie śpiewaliśmy. Janek i Antek 
zabrali ze sobą gitary, więc nasze trele były naprawdę 
udane. Polotu dodał im z pewnością uroczy głos Marty, 
ale także inne dziewczyny zwracały uwagę niesamo-
witymi zdolnościami wokalnymi (zwł. naśladując Bed-
narka czy próbując swych sił w repertuarze angloję-
zycznym). Bawiliśmy się do późna w miłej atmosferze, 
a czas umilały nam smakowite kiełbaski pieczone nad 
ogniskiem oraz śmiechy i wygłupy, którym nie było 
końca…

„Trampem” po Solinie
Piątek 27 kwietnia był ostatnim dniem naszej zielo-

nej szkoły. Dzień rozpoczęliśmy pysznym śniadaniem, 
a zaraz potem wyruszyliśmy autokarem nad zalew So-
liński. Płynęliśmy statkiem o nazwie „Tramp”. Podczas  
godzinnego rejsu podziwialiśmy piękne widoki i dowie-
dzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat okolicy. 
Na lądzie spotkała nas miła niespodzianka – okazało się, 
że nad zalew przyjechała TV Rzeszów. Udzieliliśmy re-
porterom krótkiego wywiadu, dzieląc się wrażeniami i 
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odczuciami po naszej przejażdżce i… podążyliśmy ku 
zaporze na Solinie. Tam kolejna atrakcja – natknęliśmy 
się na komandosów, którzy w ramach ćwiczeń schodzi-
li po linach z zapory. Te ćwiczenia bardzo zaciekawi-
ły zwł. męską część naszej grupy, więc chłopcy długo 
podziwiali zręczność wojskowych. Po spacerze dosta-
liśmy trochę czasu wolnego, który spędziliśmy głów-
nie na zaspokajaniu apetytu. Frytki i gofry były główną 
atrakcją tej części wycieczki, ale niektórzy nie pogar-
dzili też oscypkiem z żurawiną na gorąco.

Kiedy najedliśmy się już do syta i zakupiliśmy pamiąt-
ki, wróciliśmy do autokaru. Teraz czekała nas dłuuuuga 
droga do domu. Pani przewodnik opowiadała nam zno-
wu ciekawostki związane z miejscowościami, które mi-
jaliśmy, więc nie mieliśmy czasu, aby się nudzić. Do 
Ożarowa dotarliśmy w godzinach wieczornych.

Wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Wspomnienia 
z tej wyprawy na pewno na długo zostaną w naszej pa-

mięci, a kto wie… może kiedyś wrócimy jeszcze nad 
zielone wzgórza nad Soliną…

Uczniowie kl. 1a i 1b

Trzecioklasiści po zakończonych egzaminach 
udali się na krótką wycieczkę do Krakowa. Na 
miejsce dotarliśmy w godzinach porannych, 

wcześniej podróżując dwoma pociągami. Na wstępie 
podzieliliśmy się na dwie grupy; jedna poszła posilić 
się ciepłym obiadem w popularnej restauracji „Jama 
Michalika”, a druga udała się do Collegium Maius, aby 
zwiedzić najstarszy polski uniwersytet. Następnie całą 
grupą poszliśmy na Wawel, przede wszystkim aby zo-
baczyć na własne oczy dzwon Zygmunta. Na koniec 
dnia wyszliśmy jeszcze na krótki spacer w celu zoba-
czenia choćby z zewnątrz licznych kościołów zgroma-
dzonych dookoła rynku.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w muzeum 
poświęconym epoce Młodej Polski, gdzie zapoznaliśmy 

się z najwybit-
niejszymi dzieła-
mi plastycznymi 
tamtych czasów. 
Zaraz potem 
przyszedł czas na 
Muzeum Oskara 
Schindlera, które 
zainteresowało i 
zachwyciło każ-
dego z nas. Tak 
udany dzień za-
kończyła kolacja, 
złożona z prze-
pysznej pizzy!

Ostatniego dnia naszej choć krótkiej, to udanej wy-
cieczki zwiedziliśmy Synagogę i odbyliśmy warsztaty 
z Tory, a tuż przed samym wyjazdem odwiedziliśmy 
chłodne podziemia rynku. Wcześniej spakowani, za-
braliśmy nasze bagaże z przytulnego hostelu, w którym 
spędziliśmy te dwie noce i pobiegliśmy na pociąg. W 
Warszawie zjawiliśmy się o ok. godzinie 23 i żałując, 
że to już koniec- wróciliśmy do domu.

Wycieczka była dla nas świetną szansą na jeszcze 
lepszą integrację oraz po prostu dobrą zabawą! Przy-
gody związane z tą wycieczką będziemy wspominać aż 
do końca życia!  

Anna Nowakowska

Kraków zdobyty!
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Udało mi się namówić Agatę Janikowską, 
uczennicę klasy III a, by zdradziła nam tajem-
nicę, skąd u Niej taka pasja, a co najważniejsze 

- skąd takie umiejętności. Było to możliwe tylko pod 
warunkiem, że będę jej towarzyszyć i pomagać przy 
robieniu babeczek.
Zuzanna Reklewska (ZR): Od czego zaczęła się Two-
ja wielka miłość do pieczenia?
Agata Janikowska (AJ): Szczerze mówiąc, od wojny 
z bratem. Kiedy byliśmy mali i nasza mama robiła 
coś w kuchni, towarzyszyliśmy jej i za wszelką cenę 
chcieliśmy pomagać. Najbardziej pociągający był dla 
nas wałek do ciasta. Oboje chcieliśmy właśnie nim się 
bawić i udawać, że wałkujemy. Tylko do wojny o wa-
łek ograniczała się początkowo nasza pomoc mamie. 
Mama chcąc uspokoić rozzłoszczone dzieci, propono-
wała nam inne, drobne i nieskomplikowane prace w 
kuchni. Dla mojego brata nie było to już tak interesu-
jące, jak wałkowanie, ale ja z cza-
sem dałam się namówić na drobną 
pomoc.
ZR: Czyli to pomocy mamie za-
wdzięczasz swoje umiejętności 
cukiernicze?
AJ: W dużej mierze tak, ale nie 
do końca. Mama angażując mnie 
w kuchni, oswoiła z wieloma pod-
stawowymi czynnościami. Na-
uczyłam się przy Niej poruszać 
swobodnie w świecie przypraw, 
składników i sprzętów. Zachęcała 
mnie do pieczenia, prosząc o pomoc przy robieniu pier-
niczków na Boże Narodzenie czy ciasta na imieniny. 
Nie była to jednak jeszcze pasja do pieczenia.
ZR: Jeśli nie pomoc mamie w kuchni, to co sprawiło, 
że pokochałaś robienie słodkości?

AJ: Czy mogłabyś podać mi foremki?..... Dziękuję..... 
Miłość do pieczenia zrodziła się ze złości, urażonej 
ambicji i uporu.
ZR: Ze złości? Jak to możliwe? Złość jest uczuciem 
raczej destrukcyjnym, niszczącym.....
AJ: Generalnie tak, ale w moim przypadku złość oka-
zała się iskrą rozpalającą pasję. To było w I klasie gim-
nazjum, już tu, w naszej szkole. Upiekłam babeczki. 
Po raz pierwszy zupełnie sama. Przyniosłam je z dumą 
do szkoły i poczęstowałam Was. Wy spróbowaliście i 
wszyscy, jak jeden mąż, zaczęliście mi robić uwagi: za 
słodkie, za twardy spód, lukier nie taki, posypka nie 
pasuje, itd. Byłam na Was zła. To chyba za mało po-
wiedziane - byłam wściekła. Jak to są średnie? To nie-
możliwe! Głupich babeczek nie potrafię dobrze zrobić? 
Ja Wam pokażę!
ZR: Nie miałam pojęcia, że to były Twoje pierwsze 
samodzielnie zrobione babeczki i nie wiedziałam, że 

aż tak bardzo Cię skrytykowali-
śmy. 
AJ: Każdy z Was powiedział nie-
wiele i dość delikatnie, ale w sumie 
nie było nikogo, kto nie miałby do 
nich zastrzeżeń.
ZR: Przykro mi to słyszeć..... 
Wstawiamy do pieca?
AJ: Wstawiamy..... Jak patrzę na 
to po prawie trzech latach, to mogę 
śmiało powiedzieć, że jesteście 
sprawcami całego tego zmieszania 
z wypiekami....

ZR: Dobrze, była krytyka, złość... i co dalej?
AJ: Zaczęłam szukać w Internecie dobrych, sprawdzo-
nych przepisów. Uraziliście moją ambicję i obiecałam 
sobie, że nauczę się piec i będę tak dobrze piekła, że 
jeszcze poprosicie, żebym Wam coś przyniosła. Szu-

Słodka pasja
Agata Janikowska wchodząca rano do szkoły z ciastem, to 
widok znany każdemu uczniowi naszej szkoły, a sądzę, że 
także nieobcy dla większości nauczycieli. Agata częstują-
ca koleżanki i kolegów słodkościami, sprzedająca słodkie 
wyroby w czasie zbiórek na jakiś szczytny cel, to widok 
częsty i tak naprawdę nie budzący już żadnego zdziwie-
nia. Wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić, że gdy urodzi-
ny obchodzi ktoś z klas trzecich, Agata wkroczy rano do 
szatni z tortem. Choć dla nas - uczniów Gimnazjum im. 
W. Pallottiego, to widok normalny, trzeba sobie jasno po-
wiedzieć, że nie jest to zbyt popularne hobby u kogoś w 
naszym wieku. Nie ma nic wspólnego z tak popularnymi 
dziś: Internetem, grami, muzyką, czy modą. 
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kałam przepisów, piekłam, szukałam-piekłam, coraz 
więcej i więcej.
ZR: No i ktoś musiał to jeść, więc przynosiłaś nam 
do szkoły?
AJ: Dokładnie tak.
ZR: I nagle stało się dla nas oczywiste, że w ponie-
działek Agata przyjdzie z ciastem.
AJ: I zaczęło Wam smakować... już nie było uwag.... 
Muszę przyznać, że sprawiło mi to radość..... Cały ten 
czas moja Mama bardzo mnie wspierała i zachęcała do 
doskonalenia umiejętności.
ZR: Taka mama, to skarb. No dobrze, ale co dalej? 
Nie da się ukryć, że pieczesz najwięcej i najlepiej w 
szkole, zamierzasz to wykorzystać?
AJ: Cały czas się uczę. Mama zapisała mnie na kurs 
zdobienia pierniczków, który skończyłam. Później 
poszłyśmy razem na kurs zdobienia tortów i robienia 
wszelkich ozdób z lukru królewskiego. Cały czas się 
uczę czegoś nowego. 

ZR: Niedługo będziesz profesjonalnym cukierni-
kiem. Wiążesz z tym jakieś plany na przyszłość?
AJ: W najbliższej przyszłości raczej nie. Idę do liceum, 
ale nadal będę piec, bo to po prostu pokochałam i będę 
kończyła kolejne kursy cukiernicze, bo sprawia mi 
to ogromną przyjemność. Może kiedyś, jak skończę 
szkołę, wykorzystam wiedzę i umiejętności zdobyte na 
wszystkich tych warsztatach cukierniczych i otworzę 
mała cukierenkę. Nie wiem.
Na razie sprawia mi przyjemność pieczenie dla przyja-
ciół i obserwowanie, jak pochłaniacie moje dzieło. 
ZR: Skoro już o tym mowa..... babeczki chyba goto-
we? Mogę jedną spróbować?
AJ: Jedną?! Jak Cię znam niewiele zostanie dla innych.
ZR: Cśśśś.... przecież nie muszą wiedzieć, ile ich 
było... 

Tarta migdałowa  
z truskawkami
Powoli rozpoczyna się sezon na truskawki.  
W sklepach możemy już kupić nasze polskie 
truskawki (są pycha!!!). Zbliża się lato, a z nim 
dopada nas chrapka na tarty. 

Tarta składa się z kruchego - drożdżowego lub 
francuskiego- ciasta i nadzienia. Może być po-
dawana na słodko, np. z owocami lub na słono, 

np. z warzywami. Jej znakiem szczególnym jest pie-
czenie w specjalnej formie, która jest okrągła, niska i 
ma pofałdowane brzegi. Ten rodzaj ciast przywędrował 
do nas z Francji. Bardzo zachęcam do zrobienia tego 
ciasta, ponieważ jest bardzo łatwe do wykonania, a 
przede wszystkim bardzo szybko się  robi. 

Składniki na kruchy spód:
• 150g mąki pszennej
• 100g zimnego masła
• 2 łyżki cukru pudru
• 50 g zmielonych migdałów 
• szczypta soli 
• 1 jajko  

Wszystkie składniki zagnieść do połączenia.  Ciasto 
owinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 30 
minut. Formę do tarty (o średnicy ok. 25-27cm) po-
smarować masłem.  Schłodzone ciasto rozwałkować 
na grubość 3 mm, wyłożyć nim formę i ponakłuwać 
widelcem. Aby ciasto było równomierne, trzeba przy-

kryć papierem 
do pieczenia i wysypać na 
niego np. fasolę. Piekarnik nagrzać do 220°C. Wstawić 
tartę do piekarnika i od razu zmniejszyć temperaturę do 
200°C. Piec przez 15 minut. Następnie usunąć papier 
z fasolą i piec przez dodatkowe 10-15 minut, by spód 
się zrumienił (fasoli nie można już spożywać, jednakże 
można ją użyć jako obciążnik do następnej tarty). Po 
wyjęciu wystudzić.

Składniki na krem budyniowy:
• 6 żółtek
• 120g cukru
• 450 ml mleka
• 20g mąki pszennej 
• 20g mąki ziemniaczanej
• 2 łyżeczki ekstraktu z migdałów lub waniliowego 

+500 g truskawek
Żółtka i cukier utrzeć w mikserze na białą puszystą 
masę. Dodać 50ml mleka, mąkę ziemniaczaną oraz 
pszenną i ekstrakt. Wszystko razem zmiksować. Mleko 
zagotować. Gdy zacznie wrzeć, wlać masę żółtkową i 
mieszać, aż powstanie konsystencja budyniu. Gorący 
budyń przelać na kruchy spód. Po ostygnięciu udeko-
rować truskawkami.  
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Żaden z uczniów nie ma podstaw do stwierdze-
nia, że lekcje polskiego odbywają się bez dodat-
kowych atrakcji. Edukacja ojczystego języka 

w naszej szkole jest regularnie urozmaicana, pozosta-
wiając nam spore pole do popisu. Jedną z form tych 
różnorodności są klasowe przebieranki - wywiady, roz-
mowy, przedstawienia postaci. Począwszy od bogów 
greckich, przez bohaterów „Ogniem i mieczem”, po 
autorów znanych książek- tyle ciekawych postaci 
przewija się corocznie przez przytulną 
salę na drugim piętrze. Zobaczcie 
sami efekty wyobraźni i kre-
atywności uczniów z ostat-
nich lat.

Wśród „pierwszaków” 
panuje trend na modę 
pochodzącą prosto z 
Olimpu, jednak znaj-
dziemy również zwo-
lenników stylu rodem 
z „Krzyżaków”. Oto ja-
kimi wrażeniami podzie-
lili się ze mną najmłodsi. 
Na pierwszy ogień pójdzie 
Justyna Kamińska- siostra Prze-
wodniczącej Pallottiego (przepraszam 
wszystkich, ale trzeba się przymilić władzy...): 

~ „Ja akurat wspominam te lekcje bardzo miło, gdyż 
było naprawdę zabawnie. Moim zdaniem pomysł na 
tego typu prace był trafiony, ponieważ w ciekawy spo-
sób dowiadywaliśmy się o danej postaci wielu cieka-
wych szczegółów, co jest o wiele lepsze niż siedzenie 
i pisanie suchych notatek o każdym z omawianych bo-
haterów”.

Moją kolejną rozmówczynią była Dominika Smola-
rek, która zachwyciła się taką zabawą:

~ „Na lekcji panowała wtedy zazwyczaj luźna atmos-
fera. Wszyscy się śmiali i było bardzo zabawnie. Ja 
miałam za zadanie przebrać się za Jagienkę. Aby zna-
leźć odpowiedni strój, musiałam się trochę namęczyć, 
lecz było warto. Bardzo lubię takie lekcję, bo dobrze 
się na nich czuję. Mam nadzieję, że będzie ich coraz 
więcej w kolejnych latach mojej nauki w tej szkole”.

Posłuchajmy teraz, co o tym temacie sądzi płeć prze-

ciwna. Zacznijmy od naszego szkolnego gwiazdora- 
Kuby Kuroczko:

~„To zadanie na początku było dla nas śmieszne, 
gdyż każdy chciał być kimś innym, a w szczególności 
reprezentować własną płeć. Każdy kto był przebrany 
za daną postać, opowiadał o jej historii oraz kostiumie. 
Pani wymagała od nas znajomości wielu zagadnień 
dotyczących bohatera, a także prezentacji swoich zdol-

ności aktorskich. Jest to dobra zabawa i okazja 
na złapanie dobrej oceny w przyjemny 

sposób.”
Uważam jednak, że to wła-
śnie rocznik 98’ najlepiej 

bawi się na tego typu za-
jęciach. Trzecioklasiści 
w tym roku pokusili 
się o przeprowadze-
nie wywiadu z boha-
terem „Ogniem i mie-
czem” oraz „Starego 

człowieka i morze”. W 
starszych klasach taka 

prezentacja nie ograni-
cza się jedynie do krótkiego 

występu w prostym stroju, lecz 
opiera się na własnej, zazwyczaj bar-

dzo wymyślnej interpretacji postaci. Prze-
nosimy się nawzajem do portów rybackich, studiów 
telewizyjnych i gospód, poprzez wykorzystanie wy-
myślnych rekwizytów. W tym roku konkurencję zde-
cydowanie wygrała Emilka Pawlak, która wystąpiła 
jako staruszek, przywdziewając wodoodporne spodnie 
(przeznaczone tak naprawdę do cięcia kapusty) oraz 
Paweł Machowiec, który wraz z Oskarem Góreckim 
stworzył w klasie studio telewizyjne na wzór kultowe-
go serialu pt.: „Trudne sprawy”. W równoległej klasie 
serca widzów podbił Dawid Gidaszewski, za sprawą 
kwiecistej, błękitnej sukienki.

Jak się okazuje, w każdym z nas siedzi cząstka arty-
styczna. Nawet najbardziej opanowani uczniowie Pal-
lottiego dają ponieść się wodzom fantazji. Apelujemy 
do Pani Kasi Kurackiej o jak największą ilość takich 
lekcji!

Ania Nowakowska

Szkolne przebieranki
Kto lubi spędzać lekcje na słuchaniu kolejnego nudnego wykładu o jakimś zapewne wspaniałym, 
jednak kompletnie nieinteresującym autorze? Odpowiedź jest prosta. Nikt. Więc jak można unik-
nąć rutyny? Tę zagadkę już dawno odkryli uczniowie Gimnazjum Pallottiego. Sprawdźmy więc, jak 
odbywa się to w naszej szkole!
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W Internecie można się doszukać wielu infor-
macji na temat historii tego obiektu. W la-
tach 60. XX w. planowano wybudowanie 

schronu na wypadek wojny atomowej, w którym mo-
głyby przebywać najważniejsze osoby PRL. Budowa 
obiektu trwała do lat 80. XX w. Chociaż był kompletnie 
wyposażony, oficjalnie jego budowa nigdy nie została 
ukończona. Atomowa Kwatera Dowodzenia dla zacho-
wania tajemnicy została nazwana kompleksem 7215 
i łącznie zajmuje powierzchnię 1ha. W skład AKD 
wchodzą trzy obiekty:

- dwukondygnacyjne koszary 
- trzykondygnacyjny schron dowództwa
- podziemny hangar-schron.
W roku 2004 kompletnie wyposażony obiekt został 

przekazany Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu 
i od tego czasu jest systematycznie rozkradany przez 
złomiarzy. 

Pomimo tego że obiekt nie kusi już atrakcyjnością, 
postanowiliśmy zwiedzić to miejsce.

Chociaż nie prowadzi tam żaden szlak turystyczny, 
to łatwo jest odnaleźć drogę prowadzącą do schronu. 
Po ok. minucie marszu ujrzeliśmy skryty wśród drzew 
budynek koszar. Gdy weszliśmy do środka, pierwsze co 
rzuciło nam się w oczy, to wszechobecny bałagan - ze-
rwany parkiet, gruz ze ścian, z których złomiarze powy-
rywali wszystko to co można sprzedać i pozostałości po 
zabawach miłośników ASG i paintballu. Na pierwszym 
piętrze dostrzegliśmy wyjście na dach budynku, lecz 
mogliśmy na nie tylko popatrzeć, bo  drabinka została 
wycięta przez leśników, aby nikt tam nie wchodził. 

Następnym punktem wyprawy był schron. Wycho-
dząc z koszar, po lewej stronie zauważyliśmy niewiel-
ką konstrukcję podobną do garażu straży pożarnej, ale 
tak naprawdę było to wejście do podziemi. Wyposażeni 
w latarki, zeszliśmy w dół. Praktycznie od razu po wej-
ściu do środka zaatakował nas przykry zapach sadzy. 
Gdy szliśmy dalej, ściany robiły się coraz bardziej czar-
ne - to pozostałości po pożarze, który został wywołany 
przez nieproszonych gości. Wycinając grube pancerne 
drzwi, podpalili drewniane wyposażenie. Schodząc na 
piętro -1, skierowaliśmy się w kierunku górnego po-
ziomu pomieszczenia dowództwa. Oczywiście pokój 
ten był doszczętnie spalony, ale nadal był on świetnie 
wygłuszony. W środku znajdowała się ogromna dziura 
prowadząca na dolny poziom pomieszczenia. Aby tam 
przejść, wyszliśmy na klatkę schodową. Dopiero na 
poziomie -2 można było zauważyć, jak bardzo obiekt 
został zniszczony. Ze ścian powypruwano kanały wen-
tylacyjne, powycinano stojaki na broń i wiele innych 
rzeczy. Idąc korytarzem, mijaliśmy pokoje załogi, lecz 

Wyprawa – 21.03.2014

Tajemnice Kampinosu 
Kampinoski Park Narodowy jest o wiele ciekawszym miejscem niż nam 
się wydaje. Oprócz podziwiana natury możemy na jego terenie zwiedzać 
pozostałości po wojskowych obiektach z czasów zimnej wojny. Jednym  
z takich obiektów jest Atomowa Kwatera Dowodzenia w Łomiankach. 
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tam też nie było nic do oglądania. Wchodząc do dolnej 
części pomieszczenia dowódczego, o dziwo, dostrze-
gliśmy jedyną dobrze zachowaną część bunkra - drew-
nianą półkę na dokumenty. Idąc dalej, zauważyliśmy 
różne napisy wykonane przez ludzi zwiedzających. 
Na najniższym piętrze bunkra znajdowało się o wiele 
mniej pomieszczeń niż na wyższych kondygnacjach. 
W jednym z nich czuć było silny zapach ropy naftowej, 
a na podłodze zauważyliśmy pozostałości po agrega-
tach prądotwórczych. 

Ostatnim punktem naszej wyprawy była hala-schron. 
Hala jest najlepiej zachowanym obiektem kompleksu 
7215. Budynek ten służył jako ochrona czołgów, trans-
porterów i pojazdów zaopatrzeniowych. Obiekt był 
podzielony na kilka części. Każdą z nich przedzielono 
ogromnymi wrotami. Niestety, nawet ważące kilka ton 
wrota zostały wycięte.

Kampinos kryje w sobie mnóstwo ciekawych i war-
tych zwiedzenia miejsc. Wiele z nich pozostawiono bez 
żadnej kontroli, czego przykładem są ruiny AKD.

Oskar 


