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Drodzy Czytelnicy! 

Witajcie! Już pewnie nikt 

nie pamięta o wakacjach. 

Za to świeżo w pamięci 

mamy jesienne wycieczki. 

Poświęciliśmy im dużą 

część tego numeru gazet-

ki. Mamy ciekawe opo-

wieści z wycieczek do 

Warszawy, do Doliny 

Kościeliskiej oraz z wy-

cieczki „Szlakiem Rene-

sansu”.  Zachęcamy do 

ich lektury! 

Poza tym w numerze: 

 

Galeria fotografii z warszta-

tów „Retrogames”. 

 

Artykuł o  historii berliń-

skiego lotniska Tegel. 

 

Przepis na pyszne babeczki 

czekoladowe. 

 

Dzień 1. (opowiada Gabrysia Struś) 

Pierwszym dniem wycieczki była środa. 

Z Krakowa wyjechaliśmy po ósmej rano. 

Na miejsce, czyli do Sandomierza, doje-

chaliśmy koło południa. Sandomierz to 

piękne miasto malowniczo położone nad 

Wisłą, w województwie świętokrzyskim. 

Spacerowaliśmy po Rynku, podziwiali-

śmy Ratusz  jeden z najpiękniejszych 

i najbardziej rozpoznawalnych w Polsce 

oraz miejskie kamienice. Następnie udali-

śmy się do podziemi sandomierskich. Są 

to funkcjonujące od wieków podziemne 

piwnice i lochy, obecnie udostępnione do 

zwiedzania. Dawniej wielokrotnie służyły 

mieszkańcom jako schronienie przed na-

jeźdźcami. Dalszym etapem 

naszej trasy była 

Brama Opatow-

ska, Ucho Igielne 

oraz Kościół 
(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Akcje pomocy  
w naszej Szkole 

Zakończyliśmy akcję:  

„KUP PAN SZCZOTKĘ”  

Już po raz drugi zbieraliśmy szczotecz-

ki i pasty do zębów dla afrykańskich dzie-

ci, chodzących do misyjnych szkół 

i przedszkoli. Wysłaliśmy 22 pasty do zę-

bów i 66 szczoteczek do zębów. Nasze 

dary zabiorą wolontariusze, stomatolodzy, 

lekarze, pielęgniarki wyjeżdzający do pra-

cy na misjach.  

 Dziękujemy wszystkim, którzy nas 

wsparli! 

 Zachęcamy do udziału w innych 

akcjach. Niedługo startujemy już po raz 

czwarty (!) ze zbiórką karmy dla psów 

i kotów w krakowskim schronisku – 

GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA. Na 

ofiarodawców czekają już piękne kocie 

i psie naklejki !  

              

WARTO POMAGAĆ! 

 

    Redakcja 

Wycieczka klas siódmych 
„Szlakiem Renesansu” 
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REPORTAŻ 

św. Jakuba. Widzieliśmy także Syna-

gogę. Zmęczeni pojechaliśmy do na-

szego ośrodka na zasłużoną obiado-

kolację. Później zorganizowaliśmy 

krótką dyskotekę. 

Dzień 2. (Roksana Bugaj) Po śnia-

daniu wyjechaliśmy do Pałacu Za-

moyskich w Kozłówce. Tam dowie-

dzieliśmy się o życiu i historii tej ro-

dziny. Następnym punktem było mu-

zeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. 

Oglądaliśmy garderobę, świadectwa 

szkolne pisarza oraz poznaliśmy wie-

le ciekawych faktów z jego życia. 

Ostatnim punktem był Pałac Czarto-

ryskich w Puławach, zwie-

dzaliśmy jego wnętrza. 

Uważam, że wycieczka 

była wspaniała i chciała-

bym takich więcej. 

Dzień 3. (Ania Adam-

czyk) Niestety, nasza wy-

cieczka dobiega końca. 

Bardzo miło spędziliśmy 

poprzednie dwa dni, ale na 

pocieszenie trzeci wciąż 

przed nami. Po dającym 

energię na cały dzień śnia-

daniu pojechaliśmy na górę Trzech 

Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Trzy 

krzyże postawiono w 1708 roku. Mia-

ły one upamiętniać liczne ofiary które 

zmarły na cholerę, z powodu epide-

mii, która dotknęła te tereny. 

Teraz jest to miejsce wielu 

wycieczek. Dużo osób robiło 

sobie tam zdjęcia. Gdy ze-

szliśmy ze wzniesienia po-

szliśmy na zabytkowy rynek, 

gdzie kupowaliśmy pamiąt-

ki. Większość kupiła so-

bie koguciki, które są lokalnym sym-

bolem i pamiątką, są tam tak popular-

ne jak w Krakowie obwarzanki. Bę-

dąc na rynku oglądaliśmy jego zabu-

dowę i zauważyliśmy wiele zdobień 

na budynkach, takich jak Święty Mi-

kołaj i wiele innych znanych postaci. 

Zwiedziliśmy również kościół Fran-

ciszkanów.  

Następny na naszej trasie był za-

mek w Janowcu. 

Jego ruiny stoją na wysokiej skarpie 

nad Wisłą. Zbudowano go na począt-

ku XVI wieku. Przez swoje położenie 

dostępny jest tylko od jednej strony 

i tam zostały zbudowane 

najsilniejsze umocnienia: 

tzw. budynek bramny 

i basteja (na fotografii, ba-

steja po prawej stronie), 

czyli wysunięta poza mury 

zamku budowla obronna, 

fragment niskiej i masyw-

nej wieży.  

Zamek był siedzibą ro-

dów magnackich, a czasy 

jego świetności przypadają 

na okres kiedy właściciela-

mi byli Lubomirscy. Został wyremon-

towany po spaleniu w czasach potopu 

szwedzkiego i stał się reprezentacyjną 

siedzibą rodu. Miał wtedy ponad 100 

wyposażonych komnat! Obecnie za-

mek jest własnością Muzeum Nadwi-

ślańskiego w Kazimierzu Dolnym. 

Został częściowo odbudowany i moż-

na go zwiedzać. Zamek bardzo 

nam się podobał.  

Po zwiedzaniu zamku pojecha-

liśmy na obiad. Niestety był to 

już koniec wycieczki. 

Po obiedzie pojechaliśmy 

do Krakowa. Duża część klasy 

mówi, że w autokarze zawsze 

jest jedna z fajniejszych części 

wycieczki więc nawet powrót 

był ciekawy. Mamy nadzieję, 

że w przyszłości będzie więcej 

takich wycieczek. (historia zamku 

w Janowcu na podstawie: Wikipe-

dia, zamki.res.pl/janowiec.php, 

www.mnkd.pl /zamek-w-janowcu). 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Wycieczka „Szlakiem renesansu” c.d. 
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Środa O godzinie 600 klasy V i VI 

spotkały się na zbiórce przed wyjaz-

dem do Warszawy. Po sześciu godzi-

nach bardzo nużącej podróży dotarli-

śmy do stolicy. 

Klasa VI zwiedzanie rozpoczęła 

od wizyty w Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Większości z nas się 

podobało. Ciekawym elementem 

zwiedzania było zbieranie kartek do 

kalendarza, które były rozmieszczone 

w całym muzeum.  

W tym samym czasie klasa V była 

w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie 

znajdował się wielki samolot, do któ-

rego można było wejść. Potem ucz-

niowie poszli do salonu Ferrari, 

w którym oglądali samochody i gad-

żety z nimi związane.  

Później spotkaliśmy się i pojecha-

liśmy metrem na Stadion Narodowy, 

gdzie byliśmy w szatniach sportow-

ców, sali konferencyjnej i innych 

miejscach. O każdym miejscu nasz 

przewodnik opowiadał nam jakąś cie-

kawostkę. Następnie udaliśmy się do 

naszego ośrodka, w którym po krót-

kiej obiadokolacji i zakwaterowaniu 

mieliśmy ognisko. 

Czwartek Rano wychowawcy obu-

dzili nas bardzo wcześnie. Po zjedze-

niu pysznego śniadanka wzięliśmy 

potrzebne rzeczy i pojechaliśmy do 

Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Najpierw chodziliśmy po dzie-

dzińcu, a potem zwiedziliśmy 

zamek. Pani, która nas oprowa-

dzała w bardzo ciekawy sposób 

opowiadała historię tego zamku. 

Później spacerowaliśmy po Sta-

rym Mieście. Oczywiście, nie 

zabrakło kupowania pamiątek. 

Następnie zjedliśmy obiad w 

McDonaldzie i pełni sił poszliśmy 

do Centrum Nauki Kopernik. 

Otoczeni wspaniałymi urządze-

niami spędziliśmy tam dwie i pół 

godziny.  

Później pojechaliśmy do ośrodka 

i po zjedzeniu kolacji mieliśmy dys-

kotekę, która była tak szalona, że zo-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Weronka Wożniak, Paulina Golec i Weronika Ponińska (kl. 6) 

Klasy 5 i 6 w Warszawie REPORTAŻ 

We wtorek 26 września o 7.15 

wyjechaliśmy z Krakowa. Celem na-

szej wycieczki były najpiękniejsze 

polskie góry – Tatry.  

Po dwóch godzinach doje-

chaliśmy do Zakopanego 

i wyruszyliśmy do Doli-

ny Kościeliskiej. Droga 

była długa i męcząca. Doli-

na otoczona jest z jednej strony 

lasem, 

a z drugiej jego pozostałością. Pan 

przewodnik wytłumaczył nam, że jest 

to skutek bardzo silnych, niszczyciel-

skich wiatrów. Mimo, że nogi nas 

bolały świetnie się bawiliśmy. 

Mnie najbardziej podobała się 

rwąca, górska rzeka. Wycieczkę 

trzeba zaliczyć do udanych. 

Chcemy powtórzyć ją za 

rok! 

Lena Kolaszyńska l (kl.4) 

 Wycieczka klas czwartych 
do doliny Kościeliskiej 

REPORTAŻ 
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GALERIA ZDJĘĆ Klasa IVB na warsztatach „Retrogames” 
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. 
Z lotniskiem Tegel wiążą się cie-

kawe fakty. W czasach powojennych 

znajdował się tu najdłuższy w Euro-

pie pas startowy. Dodatkowo, lotni-

sko wybudowano w rekordowo krót-

kim czasie. Dzisiaj większość połą-

czeń przeniesiono na lotnisko Scho-

nefeld, ale Tegel dalej działa. Inaczej 

niż inne berlińskie lotnisko — Tem-

pelhoff, o którym pisałem w poprzed-

nim artykule. 

Początki 

Tegel podobnie jak krakowskie 

Rakowice najpierw był bazą wojsko-

wą. W 1896 założono tutaj oddział 

balonowy. W 1906 zbudowano 

pierwszy hangar, który po I wojnie 

światowej został wyburzony. Na tere-

nie bazy testowano nawet rakiety, 

potem był to poligon Luftwaffe. 

W czasie drugiej wojny baza została 

zniszczona.  

Kiedy wojna się skończyła 

a w zrujnowanym Berlinie przetrwało 

niewiele mieszkań okoliczne tereny 

wytypowano na nową dzielnicę dla 

mieszkańców miasta. Teren znajdo-

wał się we francuskiej strefie okupa-

cyjnej, jednak kiedy w 1948 rozpo-

częła się blokada miasta przez Zwią-

zek Radziecki porzucono te plany 

i zdecydowano się na budowę lotni-

ska wspomagającego powietrzne do-

stawy dla mieszkańców.  Miało ono 

służyć także francuskim wojskom 

okupacyjnym. Plan zostaje zatwier-

dzony i lotnisko zostaje zbudowane w 

rekordowym czasie 90 dni. Powstaje 

najdłuższy w Europie pas startowy 

o długości 2400 metrów. 5 listopada 

ląduje na nim pierwszy samolot — 

amerykański C-54 Skymaster. W ma-

ju 1949 roku kończy się blokada 

i lotnisko staje się już tylko bazą fran-

cuskich sił powietrznych.  

Tegel w tamtym czasie wyglądało 

dość skromnie a tuż obok lotniska 

zaczynał się las. Terminal miał cha-

rakter raczej tymczasowy. Głównym 

lotniskiem dla Zachodniego Berlina 

było w dalszym ciągu Tempelhoff. 

Rozbudowa 

Kiedy w późnych latach pięćdzie-

siątych pojawiły się odrzutowce, pasy 

lotniska Tegel stały się za krótkie,  

co zmusiło władze do ich wy-

dłużenia.  

W 1960 roku francuskie linie 

Air France otworzyły pierwsze  

połączenie na Tegel, a w 1964 

dołączyły do nich amerykań-

skie PanAm. W tym czasie 

Tegel przejmuje większość 

połączeń od pękającego w 

szwach konkurenta. Obciąże-

nie wynikało z tego, że w la-

tach sześćdziesiątych linie Pan 

Am wprowadzają nową klasę 

w swoich samolotach – klasę 

turystyczną. Wcześniej podró-

żowali tylko ludzie zamożni, a bilety 

były bardzo drogie. Linie PanAm 

chcąc przyciągnąć nowych klientów, 

stworzyły jako pierwsze tańszą ofer-

tę. Niższe ceny biletów rzeczywiście 

wpłynęły na ruch lotniczy, który za-

czął się szybko zwiększać. W ślad za 

PanAm’em podąża cały rynek prze-

wozów lotniczych. Dzisiaj klasę tury-

styczną przemieniono na klasę ekono-

miczną.  

W  1974 roku wybudowano nowy 

terminal co uczyniło Tegel najważ-

niejszym lotniskiem w Berlinie. Ter-

minal miał kształt sześciokąta, 

w którego środku znajdował się par-

king. W 1979 lotnisko gościło Con-

corde’a British Airways. Na lotnisku 

zawitał również Concorde należący 

do Air France. 

Zjednoczenie Niemiec i współ-

czesność 

W 1990 roku kończy się zimna 

wojna. Niemcy się jednoczą. Od tej 

pory wszystkie lotniska Berlina przyj-

mują ruch pasażerski. W 1996 zade-

cydowano aby zamienić pokomuni-

styczne Schonefeld w główne lotni-

sko Berlina, natomiast Tempelhoff 

i Tegel mają zostać zamknięte.  

Jednak Tegel  nadal jest wykorzy-

stywany jako lotnisko odciążające. 

Wielokrotnie pojawiały się plotki, że 

ma zostać zamknięte, ale nadal ma się 

dobrze i obsługuje mnóstwo połą-

czeń. Do niedawna były siedziba linii 

Air Berlin, o której stało się ostatnio 

głośno za sprawą jej bankructwa. 

Maciej Skórka 

LOTNICTWO Lotnisko Tegel 

Terminal główny lotniska wybudowany w latach siedemdziesiątych.  
Zdjęcie: Naotake Murayama, goo.gl/9UmHa6, na licencji CC by 2.0 

Widok na wieżę kontroli lotów lot-
niska Tegel. Pracujący w niej kon-
trolerzy ze względu na duży ruch 
maja pełne ręce roboty. Zdjęcie: 

goo.gl/bftKGg, domena publiczna. 
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Składniki na 10 babeczek: 

120 g gorzkiej czekolady, 

 120 g masła, 

 2 jajka, 

 2 żółtka, 

 6 łyżek mąki pszennej, 

 90 g cukru. 

Potrzebne rzeczy: 

 Kokilki lub foremki. 

Sposób przygotowania: 

Czekoladę w raz z masłem rozta-

piamy w niewielkim rondelku. Po 

roztopieniu dwóch składników  ostu-

dzamy 2-3 min. Przelewamy miesza-

ninę czekolady i masła do miski. Do-

dajemy jajka, żółtka, mąkę oraz cu-

kier. Dokładnie mieszamy do uzyska-

nia gładkiej masy. 

Kokilki lub foremnik smarujemy 

masłem. Ciasto przelewany do fore-

mek. Podgrzewamy piekarnik do 200 

stopni i pieczemy około 10-15 min. 

Najlepiej podawać z jogurtem, bitą 

śmietaną, lodami lub cukrem pudrem. 

SMACZNEGO! 

Babeczki czekoladowe 

stała przedłużona do 22.00. 

Piątek Wcześnie rano, jeszcze przed 

śniadaniem, wszyscy musieliśmy być 

spakowani, ponieważ od razu po śnia-

daniu wyjeżdżaliśmy z ośrodka. Pod-

czas ostatniego dnia pobytu w War-

szawie zwiedzieliśmy Park Łazien-

kowski. Przekonaliśmy się, że jest 

tam wiele wspaniałych miejsc. Można 

w nim spotkać bardzo dużo wiewió-

rek i pawi, obejrzeć pomnik Frydery-

ka Chopina i zobaczyć m.in. fragment 

parku zaaranżowany w stylu chiń-

skim.  

Później pojechaliśmy do pałacu 

w Wilanowie. Pałac był przepiękny. 

Wszystkim najbardziej podobało się 

ubieranie naszego kolegi w strój 

szlachcica. Kiedy zakończyliśmy 

zwiedzanie, wsiedliśmy do autokaru 

i wyruszyliśmy w podróż powrotną. 

W drodze zatrzymaliśmy się 

w McDonaldzie, a po jedzeniu jecha-

liśmy już prosto do Krakowa. 

 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Maja Pacek 


