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W Waszych rękach 

znajduje się najnow-

szy, grudniowy nu-

mer Kuriera Ochoc-

kiego wraz z Dodat-

kiem Specjalnym.  

Jak zawsze jesteśmy 

pełni nadziei, że rów-

nież tym razem udało 

nam się spełnić Wasze 

oczekiwania i każdy 

znajdzie tutaj coś dla 

siebie. A jakie niespo-

dzianki historyczno–

szkolne na Was czeka-

ją? Przede  wszystkim 

stałe cykle: Kalenda-

rium historyczne oraz 

Z modą przez wieki. 

Godny polecenia jest 

również artykuł o Bu-

cefale autorstwa Hele-

ny Wagner, z którego 

dowiecie się m.in.  cze-

go ten słynny koń się 

bał.  

A jeśli interesuje Was 

historia naszej najbliż-

szej okolicy, koniecznie 

spójrzcie na str. 8, 

gdzie znajdziecie spra-

wozdanie Zosi Mykiety 

ze Spaceru Historycz-

nego, w którym uczest-

niczyła.  
Z racji tego, iż Boże 

Narodzenie jest tuż 

tuż, nie zapomnijcie 

zapoznać się z artyku-

łem Boże Narodzenie 

w okupowanej War-

szawie, z którego do-

wiecie się, jak zrobić 

faszerowaną rybę … 

bez ryby.   

 
Zachęcamy gorąco 

do lektury! 
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1 grudnia – w 1825 roku 

Mikołaj I Romanów został ce-

sarzem Rosji.  

2 grudnia – w 1805 roku 

pod Austerlitz Napoleon Bo-

naparte pokonał wojska au-

striacko – rosyjskie.  

 
4 grudnia – w 1533 roku 

Iwan IV Groźny został Wiel-

kim Księciem Moskiewskim.  

 
5 grudnia – w 1757 roku 

wojska pruskie pokonały Au-

striaków pod Lutynią.  

 
7 grudnia – w 1941 roku 
Japonia zaatakowała Pearl 

Harbor na Hawajach, rozpo-

czynając wojnę ze Stanami 

Zjednoczonymi.  
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9 grudnia – w 1922 roku 

Gabriel Narutowicz został 

wybrany na pierwszego pre-

zydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

10 grudnia – w 1905 roku 

Henryk Sienkiewicz odebrał 

literacką nagrodę Nobla. 

11 grudnia – 1618 roku 

zawarto rozejm w Dywilinie 

kończący wojnę polsko – 

moskiewską.  

 
12 grudnia – w 1501 roku 

Aleksander Jagiellończyk 

został koronowany na Wa-

welu na króla Polski.  

 
13 grudnia – w 1981 roku 

w Polsce wprowadzono 

stan wojenny.  

 

14 grudnia - w 1575 roku 

książę Siedmiogrodu Stefan 

Batory został ogłoszony 

królem Polski.  

 

20 grudnia – w 1922 roku 

Stanisław Wojciechowski 

został wybrany na drugiego 

prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

25 grudnia – w 1076 roku 

Bolesław II Szczodry został 

koronowany w Gnieźnie na 

27 grudnia – w 1918 roku 

rozpoczęło się powstanie 

wielkopolskie.  

 
28 grudnia – w 1703 roku 

zmarł Mustafa II – sułtan 

Imperium Osmańskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 grudnia – w 1944 roku 

Armia Czerwona rozpoczę-

ła oblężenie stolicy Węgier 

– Budapesztu. 

30 grudnia – w 1916 roku 

zamordowano w Rosji Gri-

gorija Rasputina – faworyta 

rodziny cesarza rosyjskiego 

Mikołaja II Romanowa.  

 

31 grudnia – w 1932 roku  

Jerzy Różycki, Marian Re-

jewski i Henryk Zygalski 

złamali kod niemieckiej ma-

szyny szyfrującej Enigma. 



    

Rok 2018 jest wyjątkowym czasem w hi-
storii naszego Państwa i Narodu ze 
względu na szczególną rocznicę, którą 
obchodziliśmy w listopadzie: stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości.  
 
Nasza szkoła również przyłączyła się do 
świętowania tej szczególnej rocznicy  cze-
go wynikiem jest m.in.. MÓWIĄCA 

ŚCIANA, na której znajdują się wypowie-
dzi uczniów naszej szkoły dotyczące treści 
patriotycznych. Czym zatem jest dla na-
szych uczniów OJCZYZNA?  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domem; 
Krajem, który kocham i szanuję; 

Bezpieczną przystanią;  
Rodziną; 

Państwem;  
Moim  domem;  
Moim krajem;  

Miejscem, w którym czuję się  
bezpiecznie;  

Silnym państwem;  
Miejscem urodzenia;  
Ojczystym domem;  

Początkiem drogi przez życie;  
Ojczystym narodem; 
Dumnym narodem; 

Mieszkaniem; 
Ukochanym narodem; 

Wzorem do naśladowania; 
Miłością; 

Dumą; 
Niepodległością; 

Moim miejscem na ziemi; 
Wszystkim; 

Miłością; 
Matką ojczyzną; 

Krajem; 
Wolnością; 

Sercem; 
Rodzinnym  obiadkiem; 

Mną; 
Mamą i tatą; 

Najwyższą wartością; 
Narodowością; 

Bohaterem; 
Orłem; 

Szczęściem.  
 
 
 

 

Hubert Zabłocki  

Czym jest dla mnie ojczyzna? 
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Chyba każdy kiedyś słyszał o koniu 

Aleksandra Wielkiego - Bucefale. Na 

tym jednak zwykle wiedza większości 

się kończy. Czemu akurat ten koń prze-

szedł do historii? Czym się zasłużył, że 

opisywali go starożytni historycy? Jed-

nym słowem, jak to się stało, że Bucefał 

stał się najsłynniejszym koniem w histo-

rii świata?  

Jego historia zaczęła się ok. roku 344 p.n.e., 

kiedy to król Filip II Macedoński przymierzał 

się do kupna nowego konia. Chytry kupiec 

zaproponował mu nieokiełznanego i nieufne-

go, choć silnego i inteligentnego ogiera tesal-

skiego. Władca uznał, że koń, wprawdzie 

piękny, jest jednak zbyt niebezpieczny, by go 

dosiadać. Kiedy już chciał zrezygnować z za-

kupu, jego dwunastoletni wówczas syn Alek-

sander oświadczył, że okiełzna Bucefała, a jeśli 

mu się to nie uda, sam za niego zapłaci. A ce-

na była niezwykle wysoka, bo aż 13 talentów, 

to 340 kg srebra, co w przeliczeniu na zło-

tówki daje ponad 730 tysięcy złotych. Alek-

sandrowi w oswajaniu konia pomagali do-

świadczeni żołnierze, lecz żaden z nich sobie 

z koniem poradzić. Aleksander spędzał jednak 

z Bucefałem dużo czasu i wreszcie odnalazł 

drogę do jego serca. Kiedy zauważył, że koń 

boi się własnego cienia (dosłownie), znalazł na 

to prosty sposób - do wsiadania ustawiał go 

zawsze w kierunku słońca. Cierpliwość się 

opłaciła, bo ostatecznie został jedynym jeźdź-

cem, który mógł dosiadać Bucefała. Zgodnie z 

umową, słoną cenę za konia zapłacić musiał 

Filip II.  

 

"Nazwę ten pałac Bukefala, na cześć mojego wiernego konia." 
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Imię Bucefał pochodzi prawdopodobnie od 

znamienia w kształcie głowy byka, które koń 

miał na łopatce. Greckie imię „Bucefalos” 

oznacza bowiem „Byczogłowy”. W większo-

ści opisów przedstawiany jest jako piękny 

kary rumak z białą gwiazdką na czole.  

Bucefał szybko stał się ulubionym wierzchow-

cem Aleksandra i towarzyszył mu odtąd przez 

całe życie. Warto zauważyć, że w tamtych 

czasach jeźdźcy nie używali siodeł, więc ich 

więź z rumakiem była wyjątkowo bliska. Bu-

cefał kochał wojnę tak samo jak jego pan i 

okazał się być świetnym koniem bojowym. 

Zwykle nie mógł doczekać się rozpoczęcia 

walki, a gdy już dochodziło do starcia - z za-

cięciem gryzł i kopał przeciwników. Wiele 

razy zostawał ranny w boju, ale gdy jeździec, 

obawiając się o jego zdrowie, chciał go zmie-

nić na innego konia, Bucefał protestował ma-

chając głową i bijąc kopytami w ziemię. Podbi-

jali razem coraz to nowsze, coraz bardziej 

odległe terytoria, aż po Ocean Indyjski.  
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Przecież jego pan uznawany jest za jednego z 

największych zdobywców w dziejach ludzko-

ści, największego władcę i wojownika staro-

żytności, który podbił niemal cały antyczny 

świat, a przy tym nigdy nie przegrał żadnej 

bitwy. W każdej z nich dosiadał Bucefała. 

Dzięki temu Bucefał dzieli z Aleksandrem 

Wielkim sławę trwającą po dziś dzień.  

Bucefał zakończył życie podczas kampanii in-

dyjskiej, która i dla Aleksandra okazała się być 

ostatnią. Jego zmęczone ciągłą walką wojska 

odmówiły dalszej walki. Zanim jednak Alek-

sander zarządził odwrót do Europy, w bitwie 

nad rzeką Hydaspes w Pendżabie w 326 roku 

p.n.e. Bucefał odniósł ciężkie rany. Ostatkiem 

sił wyniósł jeszcze swojego pana z walczącego 

tłumu i padł martwy.  

Miejsce śmierci Bucefała 

Aleksander Wielki osobiście przewodniczył 

uroczystościom żałobnym Bucefała, urządził 

na jego cześć wielką, wystawną stypę, a nawet 

ogłosił żałobę narodową.  

Miasto Jhelam 

W miejscu pochówku konia założył miasto, 

które nazwał jego imieniem – Bukefala 

(prawdopodobnie jest to dzisiejszy Dźhelam 

w Pakistanie) i kazał wybudować pałac, mó-

wiąc: „Nazwę ten pałac Bukefala - na 

cześć mojego wiernego konia”. Sam 

Aleksander przeżył swego ukochanego konia 

zaledwie o dwa lata.  

Helena Wagner 
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Boże Narodzenie w okupowanej Warszawie  

Z dniem 1 września 1939 roku nie od-

wołano nagle wszystkich świąt, a Boże 

Narodzenie nie zniknęło z kalendarza. 

Kiedy nadchodził 24 grudnia, Polacy jak 

dawniej wypatrywali pierwszej gwiazd-

ki, a pod obrus wkładali sianko. Zmieni-

ła się za to cała reszta.  

Mimo wszystkich przeciwności ludność oku-

powanego kraju nie traciła ducha. Życząc so-

bie nawzajem, aby kolejne święta można było 

obchodzić w wolnym kraju, już z początkiem 

grudnia zabierali się za przygotowania.  

Bożonarodzeniowe drzewko było jednym z 

najważniejszych elementów budujących świą-

teczny nastrój. W okupacyjnych realiach jego 

zdobycie i przystrojenie stało się nie lada wy-

zwaniem. Wojenna choinka była o połowę 

mniejsza niż dawniej a  w dodatku kosztowała 

aż kilkanaście złotych. Choć był to spory wy-

datek, każdy starał się zdobyć drzewko albo 

przynajmniej pęk jedliny. Oraz oczywiście je 

ozdobić. Co konkretnie zdobiło choinkę, za-

leżało od aktualnej sytuacji rodziny, ale też od 

wrześniowych bombardowań. W wielu do-

mach po bombkach zostały tylko odłamki.   

Z całej świątecznej krzątaniny największą tro-

ską było jednak wigilijne menu. Wielu trady-

cyjnych wigilijnych produktów nie sposób by-

ło dostać. Śledzi nie ma, a karp i szczupak są 

absurdalnie drogie? Żaden problem. Rybę fa-

szerowaną można w końcu zrobić i bez ryby. 

Da się ją przyrządzić na przykład z gotowanej 

soi, ewentualnie z jajek. Kiedy już udało się 

dostać rybę, najczęściej były to stynki – ma-

leńkie, zaledwie kilkucentymetrowe rybki, 

obecnie prawie niespotykane w sprzedaży. 

Środek zimy to akurat sezon ich połowu.  

 

Na wielkomiejskich stołach gościły podczas 

tej uroczystej kolacji… ziemniaki w różnych 

odmianach.   

Były jednak także rodziny, które z powodu 

niemieckich działań znalazły się w szczególnie 

trudnej sytuacji. 

Kiedy na co dzień nie miały co włożyć do 

garnka, nikt w nich nie czekał z radością na 

święta i nikt nie spodziewał się ich uroczyste-

go obchodzenia. Dotykało to w szczególności 

najmłodszych członków takich rodzin. 

Była jeszcze jedna rzecz w tych wojennych 

Wigiliach, która zdecydowanie różniła się od 

czasów pokoju. Pasterka. Niemcy w okupo-

wanym kraju wprowadzili godzinę policyjną. 

Kto przebywał na drogach i ulicach w czasie 

jej obowiązywania bez odpowiedniego ze-

zwolenia, ryzykował życiem. Jak Polacy godzili 

te obostrzenia z tradycyjną mszą pasterską? I 

na to znalazł się sposób. Mszę przesuwano na 

wczesny ranek.   

Zespół redakcyjny (na podstawie arthttps://

ciekawostkihistoryczne.pl/2015/12/23/nawet-w-wigilie-niemcy-nie-mowia-

ludzkim-glosem-boze-narodzenie-w-okupowanej-polsce/#3) 
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Z modą przez wieki — Starożytny Rzym  

Na kulturę i życie Rzymu duży wpływ 

miała starożytna Grecja. Tak samo było 

z fryzjerstwem. Rzymianie, podobnie jak 

Grecy, nadawali fryzurom naturalny kształt, 

lecz mimo tego miały one bardzo skompliko-

wane, misterne upięcia. Najbardziej popular-

ne było spięcie włosów w koński ogon, war-

kocze lub duże koki. Zarówno włosy jak i pa-

znokcie malowano na najmodniejsze kolory.  

 

 

 

Mężczyźni ubierali się w niewygodną, ale oka-

załą togę. Była ona oznaką wolnych obywateli 

Rzymu. Do tego zakładano również opaskę 

na biodra, później zastąpioną tuniką do poło-

wowy łydek. We wczesnym Rzymie ubiór ten 

nosiły również kobiety.  

 

 

Bogate zamężne Rzymianki nosiły stole – długą 

suknię zszytą lub spinaną agrafkami na ramio-

nach oraz przewiązaną pod biustem i w bio-

drach. Oprócz tego popularne wśród kobiet 

były również cyclas (elegancka suknia), talaris 

(dekoracyjna, jedwabna sukienka noszona z 

długim plisowanym trenem) oraz zakładana 

do nich alicula, czyli krótka pelerynka okrywa-

jąca ramiona. Jako dodatki wiele Rzymianek 

nosiło parasolki i wachlarze. W biżuterii kró-

lowały natomiast diademy, bransolety, naszyj-

niki, kolczyki i różnego rodzaju amulety.  

Weronika Mędrzak 

Antonia Leska  

Zosia Mykieta 
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Spacer Historyczny ,,Główną drogą od Filtrów wiodącą” 

         14 października odbył się kolejny z cyklu niedzielnych spacerów po Ochocie 

dedykowany ulicy Filtrowej. Wzięłam w nim udział i piszę, by zachęcić Was do ta-

kiej formy spędzania wolnego czasu. 
        Pani przewodnik przybliżyła nam życie i dokonania tak znanych osób jak: Ka-

rol Irzykowski (poeta, dramaturg, krytyk literacki i filmowy), Ignacy Matuszewski 

(minister skarbu), Halina Konopacka (zwyciężczyni Olimpiady w Amsterdamie w 

roku 1926), Stefania Grodzieńska (pisarka i aktorka)  oraz wielu innych przedstawi-

cieli inteligencji związanych z Ochotą. Słuchaliśmy o kawiarniach, sklepach spożyw-

czych oraz o mleczarni, które znajdowały się przy Filtrowej oraz o samych Filtrach. 

Przenosiliśmy się w czasie-najpierw do XIX wiecznej Warszawy-potem do czasów 

okupacji hitlerowskiej...    
         Spacer trwał nieco ponad półtorej godziny i przy wspaniałej pogodzie miło 

było spędzić to południe na dworze, ucząc się czegoś nowego o ulicy, na której ja i 

moi rówieśnicy przebywamy dużą część każdego dnia. Serdecznie wszystkich zapra-

szam do wzięcia udziału w kolejnych spacerach .  

Zofia Mykieta  

Zespół redakcyjny Kuriera Ochockiego  

wraz z opiekunami życzy Wam radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych w spokoju i rodzinnej atmosferze.  

Pamiętajmy, aby doceniać to, co mamy...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiały oraz zdjęcia zamiesz-

czone w aktualnym numerze 

Kuriera Ochockiego pochodzą ze 

źródeł:  
https://www.trojmiasto.pl/

wiadomosci/Zobacz-kartki-

swiateczne-sprzed-100-lat-

n75477.html 
http://

mi-

toslavia.blogspot.com/2013/08/

polidaktylik-bucefa.html 
http://www.lafzmagazine.com/

alexander-and-the-battle-of-

hydaspes/ 
http://odwazsiezyc.eu/img/3633/

nie-ma-nic-niemozliwego-

aleksander-wielki/ 
http://

ubioryhistorycz-

ne.blox.pl/2009/12/Ubior-

starozytnego-Rzymu-cz-III.html 


