
 Oddajemy  w Wasze ręce 

kolejny numer naszego 

szkolnego miesięcznika hi-

storycznego. Mamy nadzie-

ję, iż również tym razem 

nie zawiedziemy Waszych 

oczekiwań i lektura artyku-

łów przygotowanych przez  

zespół redakcyjny sprawi 

Wam przyjemność.  
A co ciekawego w tym nume-

rze? Przede wszystkim nasze 

stałe pozycje: Kalendarium w 

nowej wersji, cykl prowadzony 

przez Karola Machula Pisarze 

Ochoty oraz nowość— Z modą 

przez wieki, cykl, który zaintere-

suje w szczególności nasze czy-

telniczki.  
Zachęcamy także gorąco do za-

głębienia się w informacje doty-

czące Szkoły Młodych Patriotów, 

gdyż z dumą możemy ogłosić, iż 

nasza szkoła właśnie otrzymała 

certyfikat Szkoły Młodych Pa-

triotów! A jak do tego doszło, 

dowiecie z artykułu zamieszczo-

nego na stronie 4.  
 

Życzymy miłej lektury! 
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 Na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i 

Niemcewicza, a dokładnie na ścianie ka-

mienicy przy Grójeckiej 27, znajduje się 

tablica upamiętniająca Ferdynanda An-

toniego Ossendowskiego - ochockiego 

pisarza, podróżnika i dziennikarza. To 

właśnie tu pisarz mieszkał w czasie II 

wojny światowej.  

 
Ferdynand Antoni Ossendowski żył w latach 

1876-1945. Był osobą niezwykłą, której przy-

gód, dalekich podróży - szczególnie do Azji i 

chwilami niemal awanturniczego życia może-

my pozazdrościć.  

 
Ossendowski po ukończeniu szkoły średniej 

studiował nauki matematyczno-przyrodnicze 

w Petersburgu, gdzie został asystentem znane-

go przyrodnika. Już wtedy, jako student brał 

udział w licznych wyprawach naukowych na 

Kaukaz, nad Dniestr, nad Jenisej i w okolice 

jeziora Bajkał. Dotarł również do Chin, Japo-

nii, na Sumatrę i do Indii.  

 
Z powodu udziału w zamieszkach studenckich 

w 1899 r.,  musiał opuścić Rosję. Wyjechał do 

Paryża,  gdzie studiował fizykę i chemię. Tam 

miał okazję poznać Marię Skłodowską-Curie. 
Do Polski powrócił w roku 1922 i zajął się 

działalnością literacką. Opublikował wiele po-

wieści. Ukazało się 77 książek pisarza, które 

wydano również w 150 przekładach na 20 ję-
zyków. Przez pewien czas należał do piątki 

najbardziej poczytnych pisarzy na świecie, a 

jego książki porównywano z dziełami Kiplinga, 

Londona czy Maya. W latach międzywojen-

nych łączny nakład książek „polskiego Karola 

Maya” sięgnął 80 mln egzemplarzy. W zesta-

wieniu przekładów książek na języki obce, 

Ossendowski zajął przed wojną drugie miej-

sce- po Henryku Sienkiewiczu i nikomu do 

tej pory nie udało tego rekordu pobić. 

 
Ossendowski pisał też książki dla dzieci. Mo-

im zdaniem na szczególną uwagę zasługują 

wznowione niedawno tytuły: „Życie i przygo-

dy małpki’’ , ,,Mali zwycięzcy’’ oraz ,,Słoń 

Birara’’. 

 
Dziś o mieszkaniu Ossendowskiego na 

Ochocie przypomina tylko tablica pamiątko-

wa. Na szczęście zachowały się zdjęcia jego 

pracowni. Bez wątpienia było to miejsce nie-

zwykłe i zapewne jedno z najbardziej magicz-

nych w naszej dzielnicy. 

 

 

Pisarze Ochoty—Ferdynand Antoni Ossendowski 

Str. 3 Szkolny miesięcznik historyczny  



Szkoła Młodych Patriotów  

Str. 4 Kurier Ochocki 

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, 

iż nasza szkoła otrzymała certyfikat 

Szkoły Młodych Patriotów! Udało się 

to dzięki zaangażowaniu wielu osób — 

uczniów, pracowników szkoły, rodzi-

ców oraz przedstawicieli społeczności 

lokalnej. Za każdą, nawet najmniejszą 

cegiełkę dołożoną do wykonania za-

dań konkursowych — serdecznie 

DZIĘKUJEMY! 

Celem konkursu Szkoła Młodych Patriotów 

jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży 

postaw patriotycznych, w kontekście histo-

rii państwa i narodu polskiego. Wykonywa-

nie zadań przewidzianych regulaminem kon-

kursu pokazało jasno, iż pojęcia 
„niepodległość” oraz „patriotyzm” są bliskie 

sercom zarówno najmłodszych, jak i tych 

trochę starszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie kojarzyli pojęcia „niepodległość” i 

„patriotyzm” z hasłami: siła, wolność, Polska. 

Bardzo ważny jest fakt, iż nawet Ci najmłodsi 

mają świadomość trudnej historii Polski i wie-

dzą, iż: Gdyby nie było niepodległości, to 

nas też by nie było oraz, że nie musimy już 

robić tego, co każą nam inni.  
Patriotyzm przejawia się jako wartość, z któ-

rej jesteśmy dumni. Jako przykłady zachowań 

patriotycznych w szczególności wymieniano 

branie udziału w obchodach świąt państwo-

wych, wywieszanie biało-czerwonej flagi, dba-

nie o miejsca pamięci narodowej. Jednak, 

szczególnie wśród młodzieży, pojawiały się 

również inne przykłady postaw patriotycz-

nych: kibicowanie naszym narodowym druży-

nom sportowym, śpiewanie hymnu państwo-

wego, przyjmując odpowiednią postawę, przy-

gotowywanie gazetek szkolnych na tematy 

związane z Polską, niepodległością, reprezen-

towanie szkoły na uroczystościach środowisk 

lokalnych.  
Pracownicy szkoły mają świadomość tego, iż 

ich postawy służą jako wzór dla młodszych 

pokoleń, dlatego też dbają o to, aby pielęgno-

wać nasze tradycje oraz pamięć o przeszłości. 

 Przedstawiciele środowiska lokalnego są zda-

nia, że patriotyzm to codzienna praca nad roz-

wojem swojego kraju, dbałość o innych oraz 

wyciąganie wniosków z przeszłości. Są zdania, 

że przyszłość kształtuje się w oparciu o 

działania każdego z nas  oraz, że najlep-

szym przejawem patriotyzmu jest dbanie o 

to, aby swoimi postawami świadczyć do-

brze o swoim kraju.  
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Tworząc Kodeks Postaw Patriotycznych, pró-

bowano odpowiedzieć na pytania: Co to jest 

patriotyzm? Kim jest patriota? Jak powinien 

zachowywać się patriota? Co należy robić, aby 

być prawdziwym patriotą? Uczniowie zapisy-

wali swoje przemyślenia na kartkach, a podczas 

pracy wykazali się kreatywnością i dużym zaan-

gażowaniem. Efektem tych prac były plakaty. 

Wśród najczęściej występujących pozycji w 

kodeksach były między innymi: okazywanie 

miłości i szacunku do ojczyzny, szanowa-

nie symboli narodowych, znajomość hi-

storii naszego kraju, celebrowanie świąt 

narodowych, dbałość o poprawne posłu-

giwanie się językiem ojczystym, pozna-

wanie polskiej kultury i sztuki, pielęgno-

wanie polskich tradycji, uhonorowanie 

pamięci bohaterów narodowych. 

Nasi uczniowie mieli również okazję wyrazić 

swoje pomysły na temat „Moja Mała Ojczy-

zna”. Czym zatem jest dla nich Nasza Mała Oj-

czyzna?  

 

Moja Mała Ojczyzna to Ochota i ulica 

Akademicka, miasto Olsztyn i ulica Czere-

śniowa. Mieszkanie i dom z ogrodem. Moja 

Mała Ojczyzna to też Szkoła Podstawowa 

nr 23 im. Edwarda Szymańskiego przy ulicy 

Wawelskiej. Moja Mała Ojczyzna to moja 

bliska i dalsza rodzina. Na Ochocie znajdu-

ją się bliskie dla mnie miejsca: mój dom, Te-

atr Ochoty, park przy ulicy Filtrowej, moja 

szkoła, Ogród Jordanowski,  

Pola Mokotowskie. 

 

Dbajmy zatem o Naszą Małą Ojczyznę i o to, 

aby wartości takie jak patriotyzm i odpowie-

dzialność za dobro naszego kraju nigdy nie zagi-

nęły.  
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1. Planowanym terminem obrad nad Konsty-

tucją był 5 maja 1791 roku, jednak został 

on przesunięty o 2 dni.  

2. Była to pierwsza konstytucja w Europie  

i druga na świecie.  
3.     Obchody tego święta były zakazane pod-

czas rozbiorów, a ponownie jego obcho-

dzenie zostało wznowione w II Rzeczypo-

spolitej w kwietniu 1919 roku.  
4.      Święto Konstytucji 3 Maja zostało zniesio-

ne podczas okupacji Polski w czasie II woj-

ny światowej.  
5.     W styczniu 1951 r. święto to zostało ofi-

cjalnie zdelegalizowane przez władze ko-

munistyczne. 

6.     Od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 

Maja należy do uroczyście obchodzonych 

polskich świąt.  

 

Ciekawostki o Konstytucji 3 Maja  
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W Egipcie ludzie przywiązywali dużą 

wagę do swojego wyglądu.  

Podstawą ubioru męskiego był  szendit, czyli 

przypominająca spódniczkę przepaska na 

biodra. U władców była ona ozdobiona  z 

przodu plisowanym trójkątem. Kobiety na-

tomiast nosiły proste suknie lub kalasiris 

(tunikę), a na stopy wkładały sandały z drew-

na i skóry. Dość popularny był również sin-

don, czyli drapowany szal. Osoby obu płci 

nakładały mocny makijaż, zakładały wykona-

ne ze złota i koralików bransolety, naszyjniki 

i diademy, a także pierścionki ozdobione 

kamieniami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z modą przez wieki  - Starożytny Egipt  

Egipcjanie nacierali się  wonnymi olejkami i aby 

zachować higienę, często golili głowy i zastępo-

wali swoje naturalne włosy- czarnymi, czerwo-

nymi lub niebieskimi perukami. . 

Zarówno kobiety jak i mężczyźni w Egipcie no-

sili peruki. Piękna i odpowiednio przystrojona 

stanowiła ważny składnik elegancji a także grała 

istotną rolę w uwodzeniu płci przeciwnej. Wy-

konywano je przede wszystkim z włókien ro-

ślinnych oraz włosów ludzkich. W rzadkich 

przypadkach używano włosia zwierzęcego. Im 

peruka była bardziej rozbudowana tym lepiej. 

Pewna księżniczka z dworu Totmesa III ubierała 

na swoją głowę dziewięćset złotych rozetek.  
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Architekci Niepodległości  

Każdy, kto zna hymn naszej szkoły wie, iż „Dwudziesta Trzecia emocje budzi w do-

rosłych i dzieciach” . W dniu takim jak 20 kwietnia 2018 roku emocje te były wyjątkowe, 

gdyż mieliśmy okazję być gospodarzami etapu dzielnicowego konkursu historycznego Architekci 

Niepodległości – Roman Dmowski organizowanego w ramach obchodów setnej rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości oraz w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego projektu 

Szkoła Młodych Patriotów. Bohaterami tego dnia byli uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 61, 

97 i oczywiście 23, którzy świetnie poradzili sobie w etapie szkolnym konkursu, dzięki czemu 

mogli pojawić się w murach naszej szkoły, tworząc szkolne drużyny konkursowe. Wyniki kon-

kursu przedstawiają się następująco:  
pierwsze miejsce w Dzielnicowym Konkursie Architekci Niepodległości – Roman Dmowski za-

jęła drużyna z naszej szkoły, SP 23, drugie – ze szkoły nr 61, a trzecie miejsce przypadło uczenni-

com ze szkoły nr 97.   

ROZWIĄZANIE ZAGADKI  

Czy udało się Wam rozpoznać przedstawionych władców? Sprawdźcie! 

           Mieszko I                       Jan III Sobieski               Kazimierz Wielki     Bolesław Chrobry  

Obrazy wykorzystane w numerze pochodzą ze źródeł:  

http://pl.historia.wikia.com/wiki/Konstytucja_3_Maja 

https://sites.google.com/site/poczetkrolowannaiola/ 
https://historia.org.pl/2017/03/09/kalendarium-historyczne-zobacz-

najwaznhttps://pl.wikipedia.org/wiki/ 

iejsze-rocznice-historyczne/6/ 
https://pl.wikipedia.org/http://szkola-patriotow.pl/szkola/konkurs/


