
Witamy serdecznie po waka-

cjach! 

Wracamy do Was, naszych wier-

nych Czytelników, z głowami peł-

nymi pomysłów oraz z niesamowi-

tą energią, której, mamy nadzieję, 

wystarczy nam aż do czerwca.  

A co  znajdziecie w pierwszym w 

roku szkolnym 2018/2019 nume-

rze Kuriera? Nie tylko stałe cykle, 

które cieszyły się ogromną popu-

larnością, czyli Pisarze Ochoty au-

torstwa Karola Machula, Z modą 

przez wieki przygotowywany przez 

Zosię Mykietę, Anię Drajczyk i 

Weronikę Mędrzak oraz Kalenda-

rium opracowywane przez Tosię 

Marcyniak i Patrycję Chrościcką.  

Zdecydowanie polecamy także ar-

tykuł przygotowany przez Helenę 

Wagner Jak sroka pokonała bohate-

ra, z którego dowiecie się, jaki 

związek ze śmiercią księcia Józefa 

Poniatowskiego miał pewien popu-

larny czarno-biały ptak.  

A jeśli jesteście ciekawi, komu Ma-

ria Skłodowska Curie pożyczyła 

swoją poduszkę, zajrzyjcie na stro-

nę  6, gdzie znajdziecie pierwszy 

artykuł naszego nowego cyklu Ko-

biety, które zmieniły bieg historii au-

torstwa Fabiana Kalety i Wojtka 

Bartosza-Białoskórskiego.   

Zachęcamy do lektury!  
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1 września – w 1939 roku rozpoczęła się II 

wojna światowa. Agresja nazistowskich Nie-

miec na Polskę rozpoczęła trwający prawie 6 lat 

konflikt zbrojny.  

 

2 września – w 1621 roku rozpoczęła się bi-

twa pod Chocimiem, zakończona zwycięstwem 

wojsk polskich dowodzonych przez Jana Karola 

Chodkiewicza, który zmarł podczas oblężenia 

twierdzy przez wojska tureckie. 

 

4 września – w 1725 roku Maria Leszczyńska 

poślubiła króla Francji Ludwika XV, zostając 

tym samym królową Francji.  

Podwójny portret Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV.  

 
7 września – w 1939 roku po siedmiu dniach 

obrony skapitulowało Westerplatte. 

 
9 września – w 1939 roku nad Bzurą rozpo-

częła się największa bitwa wojny obronnej w 

1939 roku. Wojska armii Poznań generała Ta-

deusza Kutrzeby i Pomorze generała Władysła-

wa Bortnowskiego starły się z niemiecką 8 Ar-

mią generała Johannesa Blaskowitza i 10 Armią 

generała Waltera von Reichenaua. 

 
11 września - w 2001 roku około 3 tysięcy 

osób zginęło w serii największych w historii 

ataków terrorystycznych na World Trade Cen-

ter w Nowym Yorku oraz Pentagon w Wa-

szyngtonie, dokonanych przez członków Al-

Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów 

pasażerskich.  

 
12 września - w 1635 roku podpisano w Sztum-

skiej Wsi pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Naro-

dów a Szwecją rozejm, który miał obowiązywać do 

1651 roku. 

 
14 września - w 1812 roku Napoleon Bonaparte 

wkroczył do opuszczonej przez Rosjan Moskwy. 

 
17 września – w 1939 roku Związek Radziecki, 

wypełniając układ Ribbentrop – Mołotow zaatako-

wał terytorium Polski od wschodu. 

 
22 września – w 1939 rozegrała się bitwa pod 

Łomiankami, w której starły się wojska polskie i 

Wehrmacht. 

 
23 września – w 1492 roku Jan I Olbracht został 

koronowany na króla Polski. 

 
24 września – w 1676 roku wojska polskie dowo-

dzone przez Jana III Sobieskiego pokonały pod Woj-

niłowem wojska Tatarów. 

 
26 września – w 1920 roku zakończyła się zwycię-

ska dla Polaków bitwa nad Niemnem, w której po-

konane zostały wojska Bolszewików. 

 
28 września – w 1939 roku skapitulowała War-

szawa.  

 
29 września – w 1669 roku na króla Polski koro-

nowano Michała Korybuta Wiśniowieckiego.  

 

 

Wieże WTC po ataku terrorystycznym.  

Kalendarium 
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Gdy miniemy kościół parafii Świętego Ja-

kuba przy placu Narutowicza, ulicą Barską 

dojdziemy do Kaliskiej. Tam w kamienicy 

pod numerem 13 mieszkał pisarz Juliusz 

Kaden Bandrowski. Dziś jest to literat nieco 

zapomniany, a warto go przypomnieć, bo 

życie miał niezwykłe.  
Urodził się w roku 1885. Początkowo przyszły 

literat słabo się uczył. Lubił jedynie grę na fortepia-

nie. Ukończył konserwatorium w Brukseli. Miał 

zostać muzykiem, ale dwukrotne złamanie ręki 

przerwało jego karierę. Został żołnierzem i po-

wieściopisarzem. W 1914 r., po wybuchu I wojny 

światowej, wstąpił do Legionów Polskich. Był m.in. 

adiutantem Józefa Piłsudskiego i kronikarzem I 

Brygady. W 1920 r. w czasie wojny polsko-

bolszewickiej kierował biurem prasowym. 
Na Ochocie zamieszkał w roku 1921. Zajął się 

pracą dziennikarską i literacką. Był między innymi 

członkiem redakcji słynnego pisma literackiego 

„Skamander”. Często można go było spotkać w 

towarzystwie poety Juliana Tuwima. Najsłynniejsze 

powieści Kadena-Bandrowskiego to: „Generał 

Barcz”, „Czarne skrzydła” i „Mateusz Bigda”.  

Na Ochocie mieszkał do końca swojego życia. 
Zmarł w 1944 roku, w czasie Powstania War-

szawskiego. Szóstego dnia powstania został ranny 

w brzuch, po dwóch dniach zmarł. W czasie woj-

ny zginęli też jego dwaj synowie-bliźniacy bohate-

rowie nowel „Aciaki z I a” 
Dziś na ścianie ochockiej kamienicy, w której 

mieszkał Juliusz Kaden-Bandrowski znajduje się 

pamiątkowa tablica.  

 

Pisarze Ochoty  

Juliusz Kaden-Bandrowski 

Str. 3 Szkolny miesięcznik historyczny  



Jak sroka pokonała bohatera  

Str. 4 Kurier Ochocki 

Książę Józef Poniatowski to prawdziwy 

bohater romantyczny. Był inspiracją dla 

pokoleń Polaków walczących o niepodle-

głość, wzorował się na nim m.in. marsza-

łek Józef Piłsudski. Książę Pepi był błyskotli-

wy, mężny i wykształcony. Opromieniony legen-

dą jedyny nie-Francuz mianowany przez Napo-

leona Bonaparte Marszałkiem Cesarstwa, do-

wódca wojsk polskich podczas kampanii napole-

ońskiej, naczelny wódz i obrońca Księstwa 

Warszawskiego, który w dodatku bohatersko 

zakończył życie na polu walki. Jego życiorys jest 

niezwykle interesujący, obfituje w tytuły i zasłu-

gi, słowa takie jak „patriotyzm", "honor" i 

"męstwo". Oto krótka historia życia człowieka, 

który Polakiem został nie z samego tylko uro-

dzenia, ale i z wyboru.  

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się w Wiedniu, z matką mówił po 

francusku, z ojcem po polsku, znał też rzecz 

jasna niemiecki. Był synem Andrzeja Poniatow-

skiego, generała w służbie austriackiej i Teresy z 

książąt Kińskich, rodu czesko-austriackiego. 

Obracał się w arystokratycznych kręgach dwor-

skich. Od dziecka przygotowywany był do służ-

by na najwyższych stanowiskach w wojsku au-

stro-węgierskim. W wieku 17 lat został porucz-

nikiem, w kilka lat dosłużył stopnia pułkownika 

na froncie wojny austriacko-tureckiej, a nawet 

został adiutantem cesarza.  

Kontakt z polskością utrzymywał dzięki stara-

niom stryja – króla Stanisława Augusta Poniatow-

skiego, który wielokrotnie zapraszał go do War-

szawy i czuwał nad nim aż do końca swego życia. 

Gdy więc ten wezwał bratanka do służby w armii 

polskiej, książę Józef zdecydował się jednak Polskę, 

nie Austrię obrać za ojczyznę. Była to dla niego 

trudna decyzja, bowiem musiał porzucić zapowia-

dającą się obiecująco karierę wojskową, przyjaciół 

z którymi spędził całe życie, zarówno w Wiedniu 

jak i na wojnie w Turcji, gdzie nieraz narażał życie, 

by ich ratować.  

Po przyjeździe do Polski pomógł w uchwalaniu 

Konstytucji 3 Maja i walczył w polu jako ochotnik 

w insurekcji kościuszkowskiej. Można by powie-

dzieć, że już samo to zapewniłoby mu miejsce w 

historii. Ale jego zasługi tu się dopiero zaczynały, 

najbardziej zasłużył się bowiem podczas kampanii 

napoleońskiej. Stał wiernie po stronie Napoleona, 

zmusił nawet Polaków do złożenia cesarzowi Fran-

cuzów przysięgi wierności, do czego zbytnio się 

nie palili. Zaowocowało to jednak utworzeniem 

Księstwa Warszawskiego, którego granice Ponia-

towski poszerzył później w walce prawie dwukrot-

nie. W Księstwie Warszawskim zajmował wiele 

stanowisk: był m.in. ministrem wojny i naczelnym 

wodzem. Walczył w wojnie polsko-austriackiej, 

później brał czynny udział w całej kampanii mo-

skiewskiej jako głównodowodzący wojsk polskich i 

wielokrotnie był ranny. Poza tym rozwinął i zreor-

ganizował polską armię, był też współzałożycielem 

Uniwersytetu Warszawskiego. Napoleon na pyta-

nie o Polskę odpowiadał: „Król Polski? Na to za-

sługiwał tylko Józef Poniatowski! Łączył wszystkie 

po temu tytuły i wszystkie 

talenty."  

 

 

Herb Księstwa Warszawskiego 
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Książę Józef Poniatowski aż do końca swoich 

dni stał po stronie Napoleona. Zginął podczas 

„bitwy narodów” osłaniając odwrót wojsk napole-

ońskich przed Austriakami spod Lipska. Trzeciego 

dnia walk armia napoleońska nie miała już żadnych 

szans na zwycięstwo, dlatego postanowiono się 

wycofać, a Polacy mieli ten odwrót osłaniać. Woj-

sko polskie poniosło duże straty: było wielu zabi-

tych i rannych, sam Poniatowski został ranny trzy-

krotnie. Francuzi wycofując się palili za sobą mosty, 

a dokładnie wysadzali je. Wysadzili przedwcześnie 

również most na rzece Elsterze, jedyną drogę od-

wrotu Polaków. Widząc to książę Józef bez waha-

nia rzucił się konno do wody. Gdy jego koń został 

trafiony i utonął, on kontynuował drogę wpław. Jak 

na ironię, jeden z najwierniejszych żołnierzy Napo-

leona został zabity przez wojsko, które ochraniał - 

trafiony przypadkową francuską kulą. „Trafiony w 

pierś odmówił zdania dowództwa. Mówił 

gorączkowo o honorze i Polsce, i że trzeba umrzeć 

mężnie." – tak ostatnie chwile Józefa Ponia-

towskiego opisywał prof. Marian Kukiel.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Legenda głosi, że Cyganka wywróżyła młodemu 

księciu Józefowi, że przyczyną jego śmierci będzie 

sroka. W języku niemieckim „die Elster” oznacza 

nie tylko nazwę ptaka - sroki ale i rzekę po polsku 

zwaną Elsterą.  

 

 

Śmierć Józefa Poniatowskiego  



Kobiety, które zmieniły bieg historii 
Maria Skłodowska-Curie  
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Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 

1867 r. w Warszawie jako piąte dziecko pary 

nauczycieli. W 1883 r. ukończyła gimnazjum. 

Jako że kobiety nie były wówczas w Polsce 

przyjmowane na uniwersytety, uczyła się na 

konspiracyjnym Uniwersytecie Latającym. Przez 

kilka lat udzielała korepetycji, za pomocą któ-

rych sfinansowała studia medyczne siostry Bro-

nisławy. Ta z kolei pomogła Marii utrzymać się 

podczas studiów na paryskiej Sorbonie 

(rozpoczętych w 1891 r.).  
Wiedzę z chemii i fizyki młoda kobieta uzu-

pełniła wcześniej w laboratoriach Muzeum Prze-

mysłu i Rolnictwa przy Krakowskim Przedmie-

ściu w Warszawie. Nauczyła się tam metod ana-

lizy chemicznej, które później mogła wykorzy-

stać przy pracach umożliwiających jej wyizolo-

wanie radu i polonu.  

Maria z mężem, Piotrem Curie.  

 
To między innymi wspólne zainteresowania 

sprawiły, że Maria wyszła za francuskiego 

uczonego Piotra Curie. Razem odkryli pier-

wiastki promieniotwórcze - polon i rad, wy-

m y ś l i l i  t e ż  s a m o  o k r e ś l e n i e 

"promieniotwórczość". 

W 1903 r. wraz z mężem i Henrim Becqu-

erelem, Skłodowska-Curie została wyróżniona 

Noblem z fizyki za badania nad promieniotwór-

czością, a w roku 1911 - już samodzielnie - No-

blem z chemii za badania nad właściwościami 

polonu i radu oraz metodami otrzymywania 

tych pierwiastków, zwłaszcza metalicznego ra-

du.  

Była prekursorką nowej gałęzi chemii - radio-

chemii oraz leczenia nowotworów promienio-

waniem.  

W czasach Skłodowskiej na wydziale nauk 

ścisłych Sorbony na ponad 1800 studentów były 

tylko 23  kobiety. Studiując tam fizykę i matema-

tykę, Polka znajdowała też czas na działalność w 

patriotycznej organizacji młodzieżowej, w której 

współpracowała m.in. z przyszłym prezydentem 

Stanisławem Wojciechowskim. Wiele lat później, 

podczas uroczystego położenia kamienia węgiel-

nego pod Instytut Radowy w Warszawie, prezy-

dent przypomniał jej, że gdy wyjeżdżał w tajnej 

misji politycznej, pożyczyła mu poduszkę. Wów-

czas odparła, że poduszki nadal nie zwrócił.  

 Podczas I wojny światowej Skłodowska zor-

ganizowała służbę rentgenowską, która pomogła 

setkom tysięcy rannych żołnierzy, a wielu z nich 

uratowała życie. By móc kierować ambulansem 

przewożącym sprzęt do polowych prześwietleń, 

jako jedna z pierwszych kobiet zdobyła prawo 

jazdy. Docierała nawet na wysunięte pozycje pod 

Verdun. Towarzyszyła jej starsza córka-Irena.  

Skłodowska zmarła 4 lipca 1934 w sanatorium 

Sancellemoz w Passy (Francja) z powodu anemii 

aplastycznej, choroby spowodowanej promienio-

waniem. Specjaliści uważają, że bardziej od pracy 

z materiałami promieniotwórczymi do jej przed-

wczesnej śmierci w wieku 66 lat przyczyniły się 

tysiące prześwietleń, jakie wykonała podczas I 

wojny światowej przy użyciu prymitywnej apara-

tury.  

W 1995 r. prochy Marii i jej męża spoczęły w 

paryskim Panteonie. Trumna jest z ołowiu - m.in. 

dlatego, że jej ciało wciąż promieniuje. Także jej 

rzeczy osobiste i notatki są skażone radem 226, 

którego okres połowicznego rozpadu wynosi 

1600 lat.  

O Marii Skłodowskiej-Curie możemy powie-

dzieć, że była kobietą, która zmieniła bieg histo-

rii...  
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Stroje noszone w starożytnej Grecji były proste, 

przewiewne i lekkie. Wykonywane były najczęściej 

z lnianych i wełnianych tkanin. Mężczyźni nosili 

głównie chiton, czyli dwa prostokątne kawałki tka-

niny zszyte po bokach na ramionach i przepasane 

w talii paskiem. Na to zakładali najczęściej himation 

(długi, drapowany płaszcz) lub krótszą, spinaną na 

ramionach chlamidę. Kobiety nosiły peplos – pro-

stą, przypominającą tubę szatę otwartą z jednej 

strony. Mogły być noszone pojedynczo lub jedna na 

drugą. Łowczynie, atletki, tancerki i muzykantki 

mogły nosić szaty  krótkie, matrony nosiły szaty 

długie.  

Grecy przywiązywali do fryzur wiele uwagi. Fry-

zura musiała idealnie pasować do całości postaci i 

tworzyć z nią harmonijną całość. Fryzowanie wło-

sów stało się tam pewnym ceremoniałem. Kobiety 

upinały sobie włosy w misterne sploty i koki. Swoje 

z natury ciemne włosy  rozjaśniały specjalną mie-

szanką z szafranu. Do najbardziej stylowych ucze-

sań należała fryzura o nazwie lampadion. Tym, któ-

re nie przestrzegały reguł dotyczących ubioru i 

uczesania, groziła kara pieniężna.  

 

 

 

Z modą przez wieki 
Starożytna Grecja 
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Zdjęcia wykorzystane w aktualnym wydaniu Kuriera Ochockiego pochodzą ze źródeł:  

https://www.promyczek-tomaszow.pl/tematyka-tygodniowa-zajec-elfy-elfy-2018-2/ 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/smierc-ksiecia-jozefa-poniatowskiego-antonio-verico 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Herb-Ksiestwa-Warszawskiego;356116.html 

https://sklep.skrypt.com.pl/p/1559/51842/kaden-bandrowski-j-general-barcz-seria-biblioteka-narodowa-literatura.html 

oraz strony wikipedia.pl.   

Akcja sprzątania grobów  

Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły wraz z Rodzicami i opiekunami 

uczestniczyli w akcji sprzątania grobów na warszawskich Powązkach 

oraz Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.  

Być jak ona  

Rok 2018 jest oficjalnie Rokiem Ireny Sendler. Z tej okazji nasi ucznio-

wie wzięli udział w konkursie „Być jak ona”. Celem konkursu jest  po-

pularyzacja postaci Ireny Sendlerowej oraz zainteresowanie uczniów 

historią.  

W obiektywie  


