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W lutowym wydaniu Kuriera 

Ochockiego przedstawimy wiele ważnych 

dat i wydarzeń z nimi związanych, 

dlatego stwierdziliśmy, że jest to numer 

pod tym względem wyjątkowy. O tych 

historycznych, które w tym miesiącu się 

rozegrały, dowiecie się z naszych 

artykułów. Warto o nich pamiętać, 

ponieważ są nośnikiem nie tylko historii, 

ale również przypominają nam o naszej 

polskości, tożsamości i tradycji. Musicie 

też wiedzieć, że rok 2021 został 

ogłoszony przez  Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej rokiem znanego poety - 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

W styczniu bowiem wypada setna 

rocznica jego urodzin. Z tej okazji na 

warszawskim Powiślu odsłonięto mural 

przedstawiający Baczyńskiego, 

opatrzono go cytatem z wiersza 

„Spojrzenie”: „I jeden z nas — to jestem ja, 

którym pokochał. Świat mi rozkwitł jak 

wielki obłok, ogień w snach  

i tak jak drzewo jestem — prosty”. Mamy 

nadzieję, że artykuły, które znajdziecie  

w tym numerze nie tylko przybliżą Wam 

postać Baczyńskiego, ale sprawią 

również, że sięgniecie po jego wiersze.  

 

Miłej lektury! 

 

Opiekunowie: 

p. A. Badaszewska 

p. A. Gajda 

p. I. Nowak 

p. A. Kowalska 

 

Zespół redakcyjny: 

Wociech Bartosz-Białoskórski, 

kl. 7a 

Maciek Bartosz- Białoskórski, 

kl. 6c 

Anna Błasińska, kl. 8a 

Urszula Bojakowska, kl. 5b 

Jagoda Czapiewska, kl. 6d 

Izabela Idziak, kl. 6d 

Anika Grabowska, kl. 8a 

Michał Garbarczyk, kl. 8b 

Karol Machul, kl. 8a 

Aleksandra Prysłopska, kl.8b 

Wiktor Rodkiewicz, kl. 8a 

Julia Walicka, kl. 8a 

Ida Jędraszka, kl. 8a 

Igor Jędraszka, kl. 8a 

Kajetan Miciński – Byrski, kl.5b 

 

Opracowanie:  

Wiktor Rodkiewicz, 

Aneta Kowalska 
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 Drodzy Czytelnicy! 

W Waszych zmarzniętych pewnie od 

mrozu rękach znajduje się lutowy numer 

Kuriera Ochockiego, a w nim wiele 

ciekawostek i faktów, nie tylko z życia szkoły! 

Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, co dzieje 

się ostatnimi czasy w szkolnej świetlicy, 

polecamy wywiad z Panią Anetą Bentlewską .  

Kurier 



   

 

   

 

  

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

ask the experts >>> 

Option congue nihil imperdiet doming 

id quod mazim placerat facer minim 

veni am ut wisi enim ad minimeniam, 

quis erat nostr uexerci tation llam 

corper nostru exerci tation ullam. 

1. Jak działa świetlica w systemie 
nauczania zdalnego? 

W momencie ogłoszenia nauczania 
zdalnego, świetlica stanęła przed 
nowym i dość trudnym zadaniem. 
Udało się nam szybko zorganizować  
i ustalić plan działania świetlicy  
w formie zdalnej. Założyłam stronę na 
platformie 
wakelet.com/@SwietlicaSP23, gdzie 
wraz z wychowawcami świetlicy 
codziennie zamieszczałyśmy materiały 
dla uczniów. Na tej stronie powstały 
foldery dla poszczególnych grup 
wiekowych (klasy 1-3) i tam 
zamieszczane były propozycje różnych 
zajęć zgodnie z tygodniowymi 
tematami. Tematy te zostały 
opracowane już we wrześniu 2020 r. w 
planach pracy opiekuńczo-
wychowawczej i systematycznie były 
realizowane. Starałyśmy się zachęcić 
dzieci do kreatywnego spędzania czasu 
wolnego w domu. Udało się nam 
również zaktywizować uczniów, aby 
wzięli udział w zdalnie 
zorganizowanym świetlicowym 
konkursie plastycznym (w tym roku pt. 
Kartka Bożonarodzeniowa; wiosną pt. O 
czym szumi las).  
 
2.Jakie zasady musiały zostać 
wprowadzone?  
 
Po wznowieniu nauczania 
stacjonarnego w klasach I-III świetlica 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolre te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

Option congue nihil imperdiet doming 

id quod mazim placerat facer minim 

veni am ut wisi enim ad minimeniam, 

quis erat nostr uexerci tation llam 

corper nostru exerci tation ullam. 

powróciła do zasad, które 
obowiązywały już od września 2020 r. 
Zasady te są zgodne  
z wytycznymi przygotowanymi przez 
resort edukacji wraz  
z Głównym Inspektorem Sanitarnym  
i Ministrem Zdrowia. Zajęcia 
świetlicowe odbywają się  
w świetlicy szkolnej oraz w innych 
salach dydaktycznych. W miarę 
możliwości kadrowych staramy się, aby 
rotacja wychowawców  
w grupie była jak najmniejsza. 
Wychowawcy przypominają dzieciom o 
ogólnych zasadach higieny: np. 
regularnym dbaniu  
o higienę rąk – poprzez mycie ich wodą 
z mydłem czy też dezynfekcję 
przeznaczonym do tego płynem,  
o konieczności ochrony podczas 
kichania i kaszlu oraz unikaniu 
dotykania oczu, nosa i ust. Również 
regularnie są wietrzone sale,  
w których przebywają dzieci.  
 

 

3. Ile dzieci korzysta ze świetlicy? 
 
W tym roku szkolnym do świetlicy 
zostali zapisani uczniowie z klas I-V.  
W związku z nadal obowiązującą 
edukacją zdalną dla klas IV-VIII, starsi 
starsi uczniowie nie korzystają  
z zajęć świetlicowych. Obecnie do 
świetlicy szkolnej uczęszcza średnio ok. 
155 uczniów z klas  
I-III.  
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4. Jakie zabawy i zajęcia czekają na 
dzieci? 
 
Wychowawcy w świetlicy starają się 
organizować zajęcia dostosowane do 
danej grupy oraz zgodne  
z potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów, a są to między innymi: 
- gry i zabawy dydaktyczne, gry 
stolikowe, w tym gry logiczne  
i strategiczne, 
- zajęcia plastyczne, nauka nowych 
technik plastycznych, 
- zajęcia umuzykalniające, wspólne 
śpiewanie, 
 - zajęcia czytelnicze, zapoznawanie 
dzieci z ciekawymi pozycjami  
z zakresu literatury dziecięcej, 
- zajęcia sportowo-rekreacyjne (gry i 
zabawy ruchowe),  
- zajęcia dydaktyczne  
z wybranych dziecin nauki, 
- zajęcia profilaktyczno-
wychowawcze: integracyjne,  
z zakresu bezpiecznych  
i pożądanych zachowań u dzieci, 
kształtujące umiejętności społeczne, 
uczące bezpiecznego korzystania  
z Internetu. 
Świetlica organizuje również 
warunki do odrabiania prac 
domowych, motywuje do 
systematycznego odrabiania lekcji 
oraz otacza szczególną opieką dzieci 
z trudnościami w nauce.  
 
5. Czy coś się zmieniło  
w planowaniu zabaw  
i aktywności? 
 
Pandemia Covid-19 wymusiła 
wprowadzenie pewnych modyfikacji 
w planowaniu aktywności i zabaw. 
 



   

 

   

 

 

  

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 
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Dzieci mają dużą potrzebę kontaktu 
miedzy sobą, co jest zupełnie 
naturalne. Natomiast w obecnej 
sytuacji wychowawcy zwracają 
większą uwagę na zachowanie 
dystansu między dziećmi podczas 
zabaw. Niestety, w związku  
z obecnymi obostrzeniami  
i wytycznymi, niemożliwa okazała się 
być organizacja balu karnawałowego. 
Aby podtrzymać pamięć o karnawale, 
p. Renata Kaczyńska i p. Anna 
Liwińska organizują konkurs 
plastyczny, w którym dzieci mogą 
zaprojektować wymarzony strój bądź 
maskę na bal karnawałowy. Mamy 
jednak nadzieję, że za rok wszystko 
wróci do normy i bal powróci  
w formie dotychczas nam znanej.  
 
6. Kto pracuje w świetlicy? 
 
Obecnie w świetlicy pracuje  
8 etatowych wychowawców (p. Renata 
Kaczyńska, p. Elżbieta Korzeniecka, p. 
Katarzyna Kruk, p. Anna Liwińska, p. 
Anna Nowakowska, p. Anna Soszka, p. 
Urszula Tomaszewska i ja). Ponadto, 
kilka godzin w świetlicy ma 3 
wychowawców z klas I-III (p. Dorota 
Papierska, p. Monika Rutkowska i p. 
Maria Szewczyk). Wszyscy 
wychowawcy mają odpowiednie 
kwalifikacje do pracy oraz 
przygotowanie pedagogiczne. 
Nauczyciele-wychowawcy mają 
pozytywne nastawienie do swojej 
pracy, są troskliwi, życzliwi i otwarci 
wobec dzieci. W swojej pracy staramy 
się być elastyczne, słuchamy potrzeb 
uczniów i dostosowujemy zajęcia 
świetlicowe do zainteresowań dzieci.  
 
 

7. Czy są jakieś warunki, które muszą 
spełnić rodzice/opiekunowie 
przysyłający u dzieci? 
 
Szkoły publiczne organizują opiekę 
świetlicową dla uczniów głównie: 
 - z powodu dłuższego, niż 
wynikałoby to z planu zajęć, 
przebywania w szkole ze względu na 
czas pracy rodziców  
(a więc brak możliwości 
sprawowania opieki nad dzieckiem ze 
strony rodziców) oraz  
- ze względu na organizację dojazdu 
do szkoły, 
- lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia opieki w szkole. 
Rodzice, którzy chcą zapisać swoje 
dziecko do świetlicy, muszą 
uzupełnić i przekazać do 
wychowawców świetlicy Kartę 
zgłoszenia dziecka do świetlicy. Kartę 
można pobrać ze strony internetowej 
naszej szkoły lub poprosić o nią w 
świetlicy. Rodzice powinni zapoznać 
się z Regulaminem świetlicy szkolnej, 
który również znajduje się na stronie 
internetowej szkoły. 
 
8. Świetlica w naszej szkole działa nie 
tylko w obecnej sytuacji, jest częścią 
naszej szkoły i spełnia określone 
zadania. Jakie? 
 
Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę 
w realizacji zadań opiekuńczo- 
 

wychowawczych szkoły i spełnia 
następujące zadania: 
- zadania opiekuńcze – zaspokaja 
podstawowe potrzeby dzieci takie 
jak: bezpieczeństwo, akceptacja, 
radość oraz zapewnia warunki 
sprzyjające zdrowiu  
i wypoczynkowi. 
- zadania wychowawcze – dąży do 
utrwalenia norm i zasad właściwego 
zachowania, troszczy się o dobre 
relacje i pozytywne doświadczenia 
społeczne dzieci. 
- zadania w zakresie oddziaływań 
profilaktyczno-wychowawczych – 
poprzez zajęcia staramy się utrwalać 
pożądane zachowania dzieci oraz 
zapobiegać utrwalaniu 
nieprawidłowych wzorców 
zachowania.  
- zadania wspomagające rozwój 
dziecka i zadania dydaktyczne – 
wspomaga dydaktyczne zadania 
szkoły, dzięki poszerzaniu wiedzy 
uczniów i kształtowaniu różnego 
rodzaju umiejętności.  
Warto również dodać, że 
wychowawcy świetlicy 
współpracują z wychowawcami 
poszczególnych klas, pedagogiem 
szkolnym, nauczycielem terapeutą  
i logopedą.  
 
 

Jagoda Czapiewska,  
Izabela Idziak, kl. 6d 
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– uczestnikiem Powstania Warszawskiego, członkiem Rady Fundacji 

Polskiego Państwa Podziemnego 
  

Członkiem jakiej organizacji harcerskiej był Pan w okresie okupacji? Co 

zadecydowała o przystąpieniu do niej?  

 

Przed wojną (wrzesień 1939 r.) chodziłem do szkoły im. M. Reja  

w Warszawie. Należałem do "Zuchów" - młodszych harcerzy. W czasie 

okupacji, wraz z kolegami z klasy, poprzez działania konspiracyjne, w 1942 r. 

wstąpiliśmy do drużyny "Gigantów" - Szare Szeregi. Było to przejście do 

tajnego harcerstwa. Dla nas to było oczywiste, tak byliśmy wychowani  

w szkole i w rodzinie. W drużynie mieliśmy na tajnych zbiórkach zajęcia 

harcerskie (zdobywanie sprawności, czytanie map, zajęcia  

w terenie ,nauka łączności, przekazywania meldunków, Mały Sabotaż).  

W 1943 zdobyłem Krzyż Harcerski w stopniu Młodzika. 

 

W jakim batalionie i w jakiej dzielnicy walczył Pan podczas Powstania 

Warszawskiego ? Co należało do Pana głównych zadań? 

 

2 sierpnia 1944 r. w czasie Powstania Warszawskiego zgłosiłem się do 

oddziału "Sokół", który działał w Śródmieściu Południe w rejonie ul. 

Marszałkowska - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Pl. Trzech Krzyży - Bracka 

- Nowogrodzka - Krucza. Komenda Oddziału była na ul. Nowogrodzkiej 3/5. 

Działałem w grupie łączników - gońców, w 1 Kompanii Szturmowej batalionu 

"Sokół". Zadaniem naszym było utrzymanie łączności  

z placówkami na barykadach i punktach obserwacyjnych. 

 

Jaki był Pana pseudonim w konspiracji? Co zadecydowało o jego 

wyborze? 

 

Przy wstępowaniu do "Sokoła" podałem pseudonim "Adam". W tym czasie 

byłem pod wrażeniem twórczości Adama Mickiewicza i stąd ten pseudonim. 

 

Jaką funkcję pełni Pan w Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego? 

 

W Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego jestem członkiem Rady. 

 

Co sprawia Panu największą satysfakcję podczas pracy w Fundacji 

Polskiego Państwa Podziemnego? 

 

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zajmuje się dotowaniem 

działalności 
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działalności Zarządu Głównego  

i Okręgów Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej i Organizacji 

Kombatanckich. Praca w F.P.P.P. daje 

satysfakcję, że pracujemy na rzecz 

kombatantów. 

 

Jakie wrażenie odnosi Pan ze 

spotkań z młodzieżą? Jakie 

zagadnienia i tematy stara się Pan 

szczególnie przybliżyć młodzieży 

podczas tych spotkań ? 

 

Jest to temat "rzeka". Na spotkaniach  

z młodzieżą staram się przedstawiać 

życie w Polsce Przedwojennej. 

Oblężenie Warszawy w 1939 r., 

okupację, powstanie warszawskie  

i czasy powojenne. Jak je widział  

i przeżywał młody człowiek. Przybliżyć 

pewne pojęcia i zwroty, które były 

codziennością tych lat. Na przykład: 

alarmy, zaciemnienia, łapanki pojęcie 

"al. Szucha", "Pawiak", egzekucje, 

komplety tajnego nauczania. 

"Rozpylacz" - był to pistolet 

maszynowy, stąd postać Antoniego 

Godlewskiego - "Antka Rozpylacza", 

który jedyny miał pistolet maszynowy  

w batalionie "Sokół". "Antek Rozpylacz" 

stał się legendą Powstania. Poległ  

8 sierpnia 1944 r. Po śmierci 

odznaczony krzyżem Virtuti Militari. 

 

Bardzo dziękuję za wywiad. 

 

Wojciech Bartosz-Białoskórski 

 



   

 

   

 

  

 

 

  

Szkolny miesięcznik historyczny                                                                                                                         s. 5 

W 1889 roku Pankhurst założyła Ligę na rzecz Praw Wyborczych dla Kobiet, która zapewniła zamężnym 

kobietom prawo do głosowania w wyborach do lokalnych urzędów.  

W październiku 1903 roku w Manchesterze założyła Związek Społeczno-Polityczny (WSPU) - organizację, 

która zyskała duży rozgłos dzięki swojej działalności i której członkowie jako pierwsi zostali ochrzczeni 

„sufrażystkami”. Brytyjscy politycy, prasa i opinia publiczna byli zdumieni demonstracjami, wybijaniem szyb, 

podpaleniami i strajkami głodowymi sufrażystek.  

Od 1906 roku Emmeline Pankhurst kierowała działaniami WSPU z Londynu. Prowadziła kampanię przeciwko 

kandydatom partii w wyborach, a jej zwolennicy przerywali posiedzenia ministrów. Rozejm, który ogłosiła w 

1910 r. został zerwany, kiedy rząd zablokował ustawę „pojednawczą” dotyczącą prawa wyborczego kobiet. 

W 1913 roku w odpowiedzi na falę strajków głodowych, rząd przyjął ustawę znaną jako „Cat and Mouse”. 

Więźniowie prowadzący strajk głodowy byli wypuszczani, dopóki nie stali się silni, a następnie ponownie 

aresztowani.  

Okres bojowości zakończył się gwałtownie wraz z wybuchem wojny w 1914 roku. Emmeline skierowała swoje 

siły na wspieranie wysiłków wojennych. Podczas wojny zorganizowała kampanię na rzecz włączenia kobiet 

do pracy zawodowej. W czasie wojny Pankhurst, odwiedziła Stany Zjednoczone, Kanadę i Rosję, aby zachęcić 

kobiety do przemysłowej mobilizacji.  

W 1918 r. ustawa o reprezentacji ludu przyznała kobietom powyżej 30 lat prawa do głosowania. Po tym 

wydarzeniu Pankhurst zrezygnowała z aktywności politycznej.  

Emmeline zmarła 14 czerwca 1928r. wkrótce po tym, jak kobiety uzyskały równe prawa wyborcze  

z mężczyznami. 

Anika Grabowska, kl. 8a 

 

     Historia Emmeline Pankrust 

 
 

Emmeline Pankhurst 

ur. 15 lipca 1858 w Manchesterze,  zmarła 14 czerwca 1928 w Londynie – 

brytyjska działaczka społeczna, jedna z założycielek brytyjskiego ruchu 

sufrażystek, najważniejsza angielska działaczka na rzecz przyznania kobietom 

praw wyborczych przed I wojną światową. Jej rodzice byli zaangażowani w 

walkę z niewolnictwem oraz działali na rzecz praw kobiet. Mieli 11  dzieci, 

Emmeline była najstarsza z pięciu sióstr. Wyszła za mąż jesienią 1878 r. w wieku 

20 lat, za adwokata, Richarda Marsdena  Pankhursta. Jej mąż był autorem 

pierwszej ustawy o prawach wyborczych dla kobiet w Wielkiej Brytanii oraz 

ustaw dotyczących majątku zamężnych kobiet. Wspierał żonę w jej działaniach. 

Zmarł w 1898. Mieli pięcioro dzieci: Christabel, Estelle Sylvię, Francisa Henry, 

Adelę, Henry'ego Francisa. 

Źródła: 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/pankhurst_emmeline.shtml 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst 

https://www.britannica.com/biography/Emmeline-Pankhurst 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst 
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Krystyna Niżyńska ps. „Zakurzona”, „Krysia Zakurzona”. Urodziła się  

9 czerwca 1928 roku we Lwowie, zmarła około 24 września 1944  

w Warszawie. Była ona najmłodszą sanitariuszką powstania warszawskiego, 

harcerką Szarych Szeregów. Podczas okupacji należała do 4 Warszawskiej 

Drużyny Szarych Szeregów "Knieje", była uczennicą tajnych kompletów  

i pracowała w zakładzie krawieckim. W sierpniu 1944 roku (czyli w pierwszym 

miesiącu powstania warszawskiego) była łączniczką w harcerskim patrolu  

utrzymującym łączność Śródmieścia z Żoliborzem. Na początku września została przydzielona do  

I plutonu „Sad” 2. kompanii „Rudy” batalionu "Zośka" jako sanitariuszka. Jej pseudonim wziął się od słów „Ratujcie 

tamte, mnie nic nie jest, ja jestem tylko zakurzona!", wypowiedziane one zostały podczas bombardowania, gdy 

została przysypana gruzem. 22 września Niemcy zaatakowali ostatnie polskie pozycje na górnym Czerniakowie. 

Obrońcom brakowało amunicji i żywności. Tego samego dnia wieczorem odbyła się jednorazowa ewakuacja na 

prawy brzeg Wisły, jednak nie była ona możliwa z powodu braku odpowiedniej ilości sprzętu przeprawowego. 

Zapowiedziano, że łodzie z Pragi mogą kursować na Czerniaków co najwyżej przezkilka nocy. Tylko jednej 

pięcioosobowej grupie z kapitanem na czele - "Jerzym", udało się dostać do pozycji powstańczej. Reszta została 

schwytana przez Niemców. Do niewoli trafiło około 470 osób z polskiej obrony. Razem z nimi była Krystyna 

Niżyńska i została zamordowana przez Niemców. Ostatni raz ją widziano 24 września 1944, w okolicy Kościoła św. 

Stanisława Biskupa przy ulicy Wolskiej. Miała wtedy nieco ponad 16 lat.   

                       Anna Błasińska, kl. 8a 

 

Źródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Ni%C5%BCy%C5%84ska 

10 lutego 1920 r. w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny z morzem, zorganizowane dla uczczenia 

powrotu Polski nad Bałtyk. Skąd pomysł na taką uroczystość? 

 

Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km (brzeg 

Półwyspu Helskiego - 74 km, morze otwarte - 24 km i brzeg Zatoki Puckiej - 49 km). W jej granicach nie znalazł 

się jednak żaden większy port. Gdańsk miał być Wolnym Miastem, pozostającym pod protektoratem Ligi 

Narodów. Wtedy pojawił się pomysł wybudowania nowego portu – Gdyni. Obejmowanie przyznanych jej terenów 

Rzeczpospolita mogła rozpocząć dopiero po wejściu w życie postanowień Traktatu Wersalskiego, tzn. od 10 

stycznia 1920 r. Na Pomorze wojska polskie wkroczyły 17 stycznia 1920 r. 18 stycznia zajęły Toruń, 23 stycznia 

Grudziądz, a 10 lutego dotarły do wybrzeża. I to tego dnia w Pucku zorganizowano uroczystości  symbolicznych 

zaślubin Polski z Bałtykiem.   
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zaślubin z Bałtykiem. Władze II 

Rzeczypospolitej nadały im wielką rangę. 

Dowódcy Frontu Pomorskiego gen. 

Józefowi Hallerowi towarzyszyła 

dwudziestoosobowa delegacja Sejmu RP, 

przedstawiciele rządu, m.in. minister spraw 

wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, 

wicepremier Wincenty Witos, wojewoda 

pomorski Maciej Rataj, kontradmirał 

Kazimierz Porębski oraz dyplomaci brytyjscy 

i amerykańscy. 

 
Pociąg specjalny z gośćmi przybył najpierw na dworzec gdański, gdzie starosta Józef Wybicki wręczył gen. Hallerowi 

dwa platynowe pierścienie wykonane specjalnie na ceremonię zaślubin z morzem. Pierścienie sfinansowali polscy 

gdańszczanie m.in. rodziny Leszczyńskich i Raciniewskich. 

Później delegacja pojechała do Pucka. Na puckim dworcu, przyozdobionym flagami narodowymi, na przybycie 

specjalnego pociągu z gen. Hallerem oczekiwały pododdziały wszystkich rodzajów broni ze sztandarami  

i orkiestrami, liczne delegacje większych miast, a także okoliczni mieszkańcy. 

Główne uroczystości zaślubin z morzem odbyły się nad Zatoką Pucką. 

Zwracając się do zgromadzonych gen. Haller mówił m.in.: „Oto dzisiaj dzień czci i chwały! Jest on dniem wolności, 

bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim. Naród czuje, że go 

już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz 

polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”.  

Po przemówieniu duchowni dokonali poświęcenia bandery morskiej Polski, która wśród huku powitalnych salw 

armatnich i przy dźwiękach hymnu narodowego została wciągnięta na maszt. Żołnierze oddali honory, a chorążowie 

pochylili sztandary ku falom morskim, zanurzając je częściowo na znak powitania morza. Następnie zebrani goście 

udali się przed ołtarz polowy, aby uczestniczyć we mszy. 

Potem gen. Haller wrzucił do morza jeden z wręczonych mu platynowych pierścieni. Drugi założył sobie na palec. 

Jak podają historycy 10 lutego 1920 roku Zatoka Pucka była skuta lodem. Generał wjechał więc konno na skraj 

zamarzniętej zatoki, a pierścień wrzucił w przerębel wyrąbany przez rybaków. 

Na pamiątkę uroczystych zaślubin dokonano poświęcenia i wbicia w morze słupa z wyrytym od strony morza orłem 

Jagiellonów, a od strony lądu napisem: „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Józefem Hallerem 

na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze”. Delegacja Sejmu RP rzuciła w fale morskie wieniec z szarfą 

z napisem: „Robotnicy polscy witają polskie morze”. 

Na zakończenie uroczystości podpisany został przez najważniejsze osobistości akt zaślubin Polski z morzem. 

Co ciekawe następnego dnia czyli 11 lutego 1920 r. odnowiono zaślubiny z Bałtykiem (nazywanym przez Kaszubów 

Wielkim Morzem) w Wielkiej Wsi (dziś Władysławowo). 

Zaślubiny Polski z morzem miały też miejsce potem, w roku 1945. W porównaniu z uroczystością z roku 1920, były 

to jedynie symboliczne gesty pod koniec II wojny światowej. Wtedy aktu zaślubin dokonano trzykrotnie: 15 marca 

w Dziwnówku, 17 marca w Mrzeżynie i 18 marca w Kołobrzegu. 

 

Autor: Karol Machul, kl. 8a 

 

Źródła: Dzieje.pl, Kaszubi.pl, 

Marek Orłowski, „Generał Józef Haller 1873-1960,” Kraków 2007, 

„Zaślubiny Polski z Bałtykiem”, obraz Wojciecha Kossaka, 

„Zaślubiny z morzem” - zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 
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                                      5. George Washington  
 

Urodzony 22 lutego 1732 roku jako pierwszy z sześciorga rodzeństwa George dorastał w Pope’s Creek  w stanie 

Wirginia. Jego początki kariery wojskowej sięgają walk o terytorium Ameryki Północnej między Francją a Wielką 

Brytanią, kiedy wstąpił do armii brytyjskiej. Został wysłany aby przejąć kilka fortów, które zostały wybudowane tam 

przez Francuzów, mimo, że były to terytoria sporne. W wyniku pewnego incydentu między poddającymi się  

a żołnierzami brytyjskimi doszło do wielkiego konfliktu w Europie zwanego jako wojna siedmioletnia. Wielka Brytania 

wygrała ten konflikt, ale desperacko potrzebowała pieniędzy aby pokryć straty, więc postanowili nałożyć wysokie 

podatki na większość towarów. Opinia publiczna w koloniach brytyjskich była wściekła i po kilku incydentach wybuchła 

prawdziwa wojna. Jak wiemy z historii, Amerykanie wygrali i utworzyli Stany Zjednoczone, a pierwszym prezydentem 

został właśnie George Washington, który potrafił dowodzić swoją armią na tyle dobrze, że ukazał swoją postawą, iż 

nawet z najpotężniejszym przeciwnikiem da się wygrać jeśli się tego pragnie.  

 

 
4. Douglas Mac Arthur 

Urodzony 26 stycznia 1880 r. w stanie Arkansas. Już od początku jego nauki 

wiedziano, że zostanie kimś wielkim przez wspaniałe oceny w szkole. Ukończył 

edukację w West Point jako najlepszy absolwent. Podczas Wielkiej Wojny został 

przydzielony do 42. dywizji piechoty we Francji jako najmłodszy generał. Wrócił do 

domu jako wielokrotnie odznaczony dowódca. Nie pozostał jednak długo, żeby 

nacieszyć się spokojem - piął się cały czas po szczeblach kariery. W momencie ataku 

na Pearl Harbour i dołączeniu Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej został 

mianowany na czterogwiazdkowego generała (drugie najważniejsze odznaczenie 

wojskowe w amerykańskiej armii). Dzięki niemu między innymi doszło do wygranych 

bitew o Midway czy Iwo Jimę. Brał jeszcze udział jako dowodzący siłami w wojnie 

Koreańskiej, jednak nie odniósł tam takiej sławy jak w drugiej czy pierwszej wojnie 

światowej. Wybrałem go na miejsce czwarte gdyż uważam, że był dzielny i nie bał 

się podjąć ryzyka (jakie wiązało się z bitwą o Midway czy z zrzuceniem bomb 

atomowych na Japonię).  
 

3. Dwight Eisenhower  

Najwyższy w stopniu generał armii amerykańskiej (generał pięciogwiazdkowy) w późniejszym 

okresie II wojny światowej. Po wojnie dwukrotnie wybrany na prezydenta. Eisenhower urodził się 

14 października 1890 r. w Dennison (Texas). Początkowo nazywał się David Dwight jednak sam 

później zmienił kolejność imion. Rodzice jego byli różnego wyznania – matka była 

świadkiem Jechowy, zaś ojciec prezbiterianinem. Wprawdzie jego religia zakazywała mu udziału 

w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym, on jednak sprzeciwił się temu i wstąpił do West Point, którą 

ukończył ze średnim wynikiem, jednakże nie podcięło mu to skrzydeł. W dwudziestoleciu 

międzywojennym wspinał się w górę drabiny awansów. Warto wspomnieć, że na pewnym etapie 

kariery jego przełożonym był nie kto inny jak Douglas Mac Arthur. Kiedy wybuchła wojna przeniósł 

się do Waszyngtonu, aby pracować w sztabie wojennym. Tam dostrzegł jego zdolności taktyczne 

gen. George Marshall i właśnie tak dostał się na szczyt drabiny wojskowych 

awansów jako głównodowodzący działań wojennych w Europie. Przygotował takie operacje 

aliantów 
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aliantów jak lądowanie wojsk w Normandii czy desant na Sycylii. Po wojnie, jak 

wspomniałem, został dwukrotnie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Doceniam go 

najbardziej za to, że pokazał, iż nie trzeba być wielce wykształconym i bogatym aby 

zostać wspaniałym generałem i prezydentem.  jak wspomniałem, został dwukrotnie 

prezydentem Stanów Zjednoczonych. Doceniam go najbardziej za to, że pokazał, iż 

nie trzeba być wielce wykształconym i bogatym aby zostać wspaniałym generałem  

i prezydentem.  

 

Pragnę, przed przedstawieniem miejsca pierwszego, wspomnieć jeszcze kilku wybitnych generałów:  

Erwin Rommel, George Marshall, George Patton, Isoroku Yamamoto.  
 

2. Robert E. Lee  

Na pewno najmniej doceniany generał z tej całej listy, gdyż praktycznie niewiele osób 

pamięta o jego wybitnych zdolnościach przywódczych. Urodził się 19 stycznia 1807r. 

jako syn weterana wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Dostał się w 1824 do 

West Point i ukończył tę uczelnię z najlepszym wynikiem. W wojnie z Meksykiem 

wyróżnił się w pokierowaniu do kilku zwycięstw armię amerykańską. W 1865 po 

wybuchu wojny secesyjnej został naczelnym wodzem wszystkich wojsk konfederacji. 

Jego zdolności taktyczne ukazały się w siedmiodniowej bitwie pod Richmond (stolicy 

konfederacji), pod Antietam, II bitwie nad Bun Run. Po powyższych sukcesach podjęto  

 plan o wielkim okrążeniu Waszyngtonu (stolicy Unii) i pomimo niewielkich funduszy na ten cel przeprowadzono atak. 

Z początku układało się wszystko po myśli południa w bitwie m.in. pod Fredericksburgiem, jednak cała wojna miała 

się przesądzić w jednej bitwie: bitwie pod Gettysburgiem… Gdyby konfederacja wygrała, zapewne okrążyłaby 

Waszyngton, a Unia przegrałaby wojnę, na odwrót jednak byłby to koniec dla południa. Ziścił się ten drugi scenariusz 

i Lee przegrał swoją pierwszą walkę. Walczył jednak do końca wojny, która już od tamtego momentu była przegrana 

przez słabą sytuację ekonomiczną konfederacji… i tak 9 maja 1865 Robert E.Lee w domu na wsi podpisał traktat 

pokojowy z Ullyssesem Grantem (przywódcą wojsk Unii). Najbardziej doceniam to, że pomimo znacznej przewagi 

wojsk Unii (militarnie i gospodarczo) wygrał z konfederacją wiele bitew. Wiem, że może to być bardzo kontrowersyjne, 

ale uważam, że to on był najwybitniejszym amerykańskim generałem.  

 

 

1. Gieorgij Żukow  
 

Pierwsze miejsce nie mogło być inne i właśnie Gieorgij Żukow wskakuje na szczyt 

tabeli. Urodzony 19 listopada 1896 r. we wsi Striełkowka w bardzo biednej 

rodzinie. Kiedy dorósł, przyjechał do Moskwy, by tam czerpać naukę  

w wieczorowych kursach ogólnokształcących. W trakcie wielkiej wojny był 

zdecydowanym jej zwolennikiem, jednakże dopiero w lipcu 1915 trafił do armii. 

Podczas rewolucji październikowej stanął po stronie czerwonych i z czasem został 

pomocnikiem szefa Inspektoratu Kawalerii Armii Czerwonej. Dwudziestolecie 

międzywojenne wykorzystał na pięcie się w górę drabiny wojskowej. Na początku 

wojny Żukow został wysłany jednak nie do Europy, lecz do Azji. Został jednak 

szybko ściągnięty z powrotem przez samego Józefa Stalina, aby przejął 

dowództwo nad Kijowskim Specjalnym Okręgiem Wojskowym. Wtedy właśnie 

nadeszła niemiecka operacja „Barbarossa”. Na początku Żukow nie radził sobie  

z nacierającą - liczącą 3 miliony żołnierzy - armią Rzeszy, jednakże zmieniło się to 

w jednym punkcie: pod Moskwą. Przyszła zima, wróg miał problemy  

z dostarczaniem amunicji i potrzebnych rzeczy, a Stalin ściągnął wspaniale 

wyszkoloną armię z Syberii i z jej pomocą Żukow odrzucił Niemców na 250 km od 

stolicy, jednakże największe wyzwanie było przed nim – Stalingrad… Tutaj, jeśli 

armia Hitlera wygrałaby, odcięłaby zapasy ZSRR od ropy naftowej z Kaukazu. 
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Była jedna duża przeszkoda przeciwko nim – ponad milion żołnierzy radzieckich i doskonały jak można rzec generał. 

Po prawie roku oblężenia i gigantycznych stratach po obydwu stronach - Niemcy poddali się. Od tego momentu 

Żukow odnosił praktycznie same sukcesy w bitwach m.in. pod Kurskiem i Lenino. Przedarł się przez okupowaną Polskę 

i zwycięsko wjechał 8 maja 1945 r. do Berlina aby podpisać akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. 24 czerwca tego 

samego roku odbyła się wielka defilada wojskowa, na której początku białego konia dosiadł Żukow… Z czasem jednak 

jego wielka sława zirytowała Stalina, który postawił go przed sądem. Proces Żukowa nie skończył przed 

śmiercią dyktatora. Od tego czasu Żukow żył na uboczu, aby umrzeć w spokoju 18 czerwca 1974 r.  
 

W ramach ciekawostki powiem, że Gieorgij bardzo lubił grać w gry strategiczne (nie mobline oczywiście) i podczas 

jednej poprowadził armię niemiecką dokładnie tak jak to zrobiono kilka miesięcy potem. Dla mnie jest to 

najwybitniejszy generał, bo dzięki niemu znamy taki świat jaki jest dziś. Ukazał nam też, że nie trzeba być z zamożnej 

rodziny, aby stać się wielkim człowiekiem. Był odważny, przewidywał każdy ruch swojego wroga i przeszedł przez 

długą drogę życiową, dlatego w moich oczach to on zasługuje na miejsce pierwsze w tym rankingu.  
 

Proszę pamiętać jednak, że jest to ranking subiektywny i z wieloma punktami można się nie zgadzać.  

 

          Autor: Wiktor Rodkiewicz, kl. 8a 

 

Źródła: 
https://www.youtube.com/watch?v=gzALIXcY4pg  
http://www.sww.w.szu.pl/  
https://pl.wikipedia.org/  

 

       Mosiężny orzełek AK 

14 lutego 1942 Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową. Decyzję o przekształceniu 

Związku Walki Zbrojnej w AK podjął generał Władysław Sikorski, pełniący obowiązki premiera oraz Wodza 

Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych. Podlegały Rządowi RP na uchodźstwie oraz Delegaturze Rządu na Kraj 

(reprezentantowi rządu w kraju).  

Powstanie AK wiązało się z chęcią zwiększenia rangi struktury – od tego momentu nie był to już zbrojny 

związek, ale armia. AK była zakonspirowaną siłą zbrojną polskiego podziemia, działającą pod okupacją 

niemiecką i sowiecką państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 r. oraz poza nimi. Była 

najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym czasie w Europie.  

W skład tej największej i najlepiej zorganizowanej formacji wojskowej powstałej na terenie okupowanej 

Europy weszło ok. 200 organizacji. Walcząca o wolną Polskę Armia Krajowa była fenomenem na skalę 

światową. Liczebność organizacji dochodziła do 300 tys. członków, a w chwili największej zdolności bojowej, 

latem 1944 roku,  jej siły liczyły około 390 tysięcy żołnierzy i oficerów. AK prowadziła podziemne kursy 

oficerskie, wykorzystywano przedwojennych oficerów oraz tych wyszkolonych już na Zachodzie m.in. 

Cichociemnych. Uzbrojenie pochodziło z zachowanych przedwojennych zasobów, niewielkie były dostawy 

od aliantów. Sukcesem AK było stworzenie podziemnej produkcji broni m.in granatów, koktajli Mołotowa 

czy pistoletów maszynowych np. VIS. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzALIXcY4pg
http://www.sww.w.szu.pl/
https://pl.wikipedia.org/


   

 

   

 

 

Organem dowodzenia AK była Komenda Główna, W skład komendy wchodziło siedem oddziałów: 

Organizacyjny, Informacyjno-Wywiadowczy, Operacyjno-Szkoleniowy, Kwatermistrzostwa, Łączności, Biuro 

Informacji  

i Propagandy, Finansowy. Dodatkowo istniały struktury AK w terenie, gdzie poszczególne oddziały prowadziły 

akcje zbrojne i dywersyjne. Od 1944 roku istniało odrębne Kierownictwo Dywersji zwane Kedywem, na jego 

czele stał gen. August Emil Fieldorf „Nil”. Od 1942 roku w skład AK weszły częściowo m.in. NSZ, BCh, NOW  

i inne niepodległościowe organizacje. 

Pierwszym komendantem głównym AK został gen. Stefan Rowecki „Grot” (do 30 VI 1943 roku, wcześniej szef 

ZWZ). Kolejnymi dowódcami AK byli: gen. Tadeusz Komorowski „Bór” (VII 1943 - 2 X 1944), gen. Leopold 

Okulicki „Niedźwiadek” (3 X 1944-19 I 1945).  

Celem Armii Krajowej było  prowadzenie walki zbrojnej przeciwko okupantowi hitlerowskiemu oraz 

przygotowanie ogólnokrajowego  powstania („Akcja Burza”), które miało wybuchnąć na ziemiach polskich 

w momencie militarnego załamania się III Rzeszy. Czyniła to za pomocą sabotażu, dywersji, wywiadu  

i propagandy oraz wszelkich form działań partyzanckich. 

Armia Krajowa miała  ogromne zasługi dla zwycięstwa nad Hitlerem. Przede wszystkim obecność wojsk 

partyzanckich w Polsce przez cały czas angażowała dużą ilość niemieckich żołnierzy w naszym kraju. Armia 

Krajowa przeprowadziła łącznie ponad 110 tysięcy akcji, a w ponad 1200 z nich brała udział nie tylko 

niemiecka policja i żandarmeria, ale również Wermacht, także z wojskami pancernymi i lotnictwem. Przez cały 

okres działania AK wykolejono ok. 1300 pociągów, skutecznie utrudniając Niemcom prowadzenie walk na 

froncie wschodnim. Niemieckie ofiary Armii Krajowej sięgają 150 tysięcy osób.  

Armia Krajowa prowadziła również działalność wywiadowczą, dzięki czemu funkcjonariuszom udało się 

dotrzeć do wielu tajemnic III Rzeszy. Jednym z największych sukcesów była kradzież rakiety V-2, z której część 

przesłano do Wielkiej Brytanii. Rozpracowano również produkcję bomb V-1 i rakiet V-2, w całej Europie 

zlokalizowano wiele baz U-Bootów i zakładów Focke-Wulf. Przyczyniono się także do klęski Hitlera na Łuku 

Kurskim, gdyż zdobyto niemieckie plany tej bitwy. Armia Krajowa była dla Niemców tak dokuczliwa, że w 1944 

roku Heinrich Himmler powołał specjalną komórkę Gestapo do badania jej struktury i działalności.  

Po II wojnie światowej członkowie Armii Krajowej oraz innych organizacji byli prześladowani a wielu z nich 

zostało torturowanych i zabitych przez władze PRL. 

 

Autor: Maciej Bartosz-Białoskórski 
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Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 22 stycznia 1921r., zm. 4 sierpnia 1944r.) Był poetą tworzącym  

w czasie okupacji niemieckiej. W Armii Krajowej zdobył stopień podchorążego, a w Szarych Szeregach 

stopień podharcmistrza. Zginął podczas Powstania Warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” AK. 

Jego ojciec był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, należał do Legionów Polskich.  

 

Jego matką była Stefania Zieleńczyk, pochodząca z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Świadomość 

żydowskiego pochodzenia ukierunkowała twórczość młodego poety. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 

i mieszkał początkowo w kamienicy przy ul. Bagatela 10. Od dzieciństwa był osobą mająca problemy 

zdrowotne. Chorował na astmę, miał słabe serce, był stale zagrożony gruźlicą. W roku 1931 rozpoczął swoją 

naukę w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego. Następnie uczęszczał on do liceum o profilu 

humanistycznym. W maju 1939 otrzymał świadectwo dojrzałości. W czasie nauki w gimnazjum odznaczał 

się wielkim znawstwem na temat literatury. Świetnie znał literaturę francuską. Krzysztof Kamil Baczyński 

jest uważany za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego. Już za życia cieszył się dużym uznaniem, 

zwłaszcza wśród starszych twórców -Andrzejewskiego czy Iwaszkiewicza. Twórczość Baczyńskiego 

charakteryzuje się dynamiką zmian - ewolucją postawy wobec rzeczywistości, która pociągała za sobą 

zmianę w repertuarze środków artystycznych poety. W roku 1940 zaczął on publikować konspiracyjne 

tomiki wierszy. Na jesieni 1941 w twórczości Baczyńskiego daje się zauważyć przemianę. Poezja 

Baczyńskiego najpełniej wyraża cechy pokolenia Kolumbów. Dla nich konsekwencją wybuchu wojny była 

konieczność poradzenia sobie z tym wstrząsem i odnalezienie własnej postawy wobec zaistniałych 

wydarzeń. Jego wiersze pomimo silnego związku z czasem wojny, ukazują swój uniwersalny wymiar. 

 

Wydania wierszy z lat 1940-1944: 

 

• "Zamkniętym echem", Warszawa 1940, 

• "Dwie miłości", Warszawa 1940, 

• "Modlitwa", Warszawa 1942, 

• "Wiersze wybrane", Warszawa 1942, 

• "Arkusz poetycki Nr.1", Warszawa 1944, 

• "Śpiew z pożogi", Warszawa 1944. 

 

Autor: Michał Garbarczyk, kl 8b 
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Twórczość Baczyńskiego charakteryzuje się dużą dynamiką zmian – ewolucją postawy wobec rzeczywistości, która 

pociągała za sobą zmianę w repertuarze środków artystycznych. Baczyński zaczął pisać już jako gimnazjalista, do roku 

1941 trwa jego "wczesny" etap twórczości, podczas którego poeta tworzy głównie pod wpływem J. K. Weintrauba, 

poezji  Czechowicza i wileńskich Żagarystów (zwłaszcza Zagórskiego i Rymkiewicza). 

Cechy charakterystyczne twórczości K. K. Baczyńskiego: 

- bardzo urozmaicona metaforyka; 

- poezja intelektualna; 

- dychotomia świata przedstawionego – opozycyjnie zestawiony czas sprzed i w trakcie wojny; 

- występowanie tzw. słów- kluczy; 

- katastrofizm generacyjny – ukazuje tragizm pokolenia wychowanego w pokoju, a skazanego przez historię na 

zagładę, nauczonego zabijać. Jest to tzw. czas tragiczny; 

- występowanie zagadnień historiograficznych – szukanie odpowiedzi na pytanie o sens historii i miejsce człowieka 

w jej toku; 

- bliska poezji romantycznej (zwłaszcza podobna do twórczości Słowackiego); 

- charakter mroczny, patetyczny; 

- elementy oniryczne, wizjonerskie. 

 

Dzień 22 stycznia 2021 roku był dla nas dniem ważnym,  

ponieważ obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin  

Baczyńskiego. 

 

Sto lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. „Jego postać wpisuje się w kanon polskiej tożsamości, polskiej 

kultury. Był wybitnie utalentowanym spadkobiercą Norwida, Wyspiańskiego, a jednocześnie reprezentował także 

polską tożsamość i polskie wybory” – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu 

prof. Piotr Gliński podczas uroczystości odsłonięcia muralu poświęconego poecie na warszawskim Powiślu.  

 

Na muralu autorstwa Bartosza Kosowskiego, na ścianie budynku przy ul. Solec 85 na warszawskim Powiślu, został 

utrwalony wizerunek poety odwzorowany z fotografii portretowej z 1939 r. Na ścianie umieszczono także fragment 

wiersza „Spojrzenie” Baczyńskiego: „I jeden z nas — to jestem ja, którym pokochał. Świat mi rozkwitł jak wielki 

obłok, ogień w snach i tak jak drzewo jestem — prosty”. 

 

Dziękujemy K. K. Baczyńskiemu za jego piękną twórczość, zawsze będziemy o nim pamiętać. 

 

 

Julia Walicka, kl. 8a 
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22 stycznia 2021 roku miało miejsce uroczyste 

odsłonięcie muralu przy ulicy Solec 85. Mural ten 

upamiętnia znanego żołnierza-poetę, ale i tragicznie 

zmarłego artystę, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Rok 

2021 jest ogłoszony rokiem Baczyńskiego. Dlaczego? 

Zapraszam do lektury! 

 

Już w podstawówce nauczycielka zauważyła, że Krzyś 

posiada talent artystyczny. „Odnosiłam wówczas 

wrażenie, że wyrośnie z niego malarz”. Baczyński w 

swoim życiu stworzył różne projekty okładek, ilustracje 

do jego ulubionych bajek. Później zaczął tworzyć też 

okładki do swoich tomików z wierszami. 

 

Baczyński zamierzał po wakacjach 1939 roku 

rozpocząć studia na Akademii Sztuk Pięknych. Marzył 

o karierze ilustratora. Niestety wybuch wojny sprawił, 

że jego plany legły w gruzach. Sytuacja była 

szczególnie trudna, ponieważ jego matka była 

Źydówką. Baczyński, mimo utworzenia w 1940 r. getta 

warszawskiego, zdecydował się pozostać z matką po 

aryjskiej stronie, ryzykując życiem, gdyby ich 

tożsamość została odkryta. 

 

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 

roku w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Jego ojciec – 

Stanisław Baczyński, był żołnierzem Legionów Polskich 

oraz działaczem PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej). 

Jego matka – Stefania Baczyńska, z domu Zieleńczyk, 

była nauczycielką oraz autorką podręczników 

szkolnych. Pochodziła ona ze zasymilowanej rodziny 

żydowskiej. Krzysztof w dzieciństwie cierpiał z powodu 

astmy, miał problemy z sercem oraz ciągle doskwierało 

mu zagrożenie gruźlicą.  

 

Uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 

Batorego. Ciekawostką jest, że jego kolegami z klasy 

były znane postacie z książki „Kamienie na szaniec”: 
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Mural przy ulicy Solec 85 na 100. rocznicę urodzin Baczyńskiego, 22 stycznia 2021 

Janek Bytnar „Rudy”, Tadeusz Zawadzki „Zośka” oraz 

Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”. W 1939 roku zdał 

maturę i otrzymał świadectwo dojrzałości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1943 roku Baczyński zaczął działać w konspiracji. 

Uczestniczył w bardzo głośnej akcji wykolejenia 

niemieckiego pociągu, jadącego z frontu wschodniego 

do Berlina. Akcja ta spowodowała 26-godzinną przerwę 

w ruchu kolejowym.  

 

Ważnym tematem jego twórczości była miłość do 

Barbary Drapczyńskiej. Była to miłość od pierwszego 

wejrzenia. Młodzi ludzie wzięli ślub w kościele św. Trójcy 

na Solcu. Jak wspomina matka Basi, Feliksa Drapczyńska, 

na ślubnym kobiercu wyglądali bardziej jak dzieci 

przystępujące do I komunii.  

 

W czasie okupacji Baczyński wydał 4 tomiki poezji: 

„Zamknięty echem”, „ Dwie miłości”, „Wiersze wybrane” 

oraz „Arkusz poetycki nr 1”. W ciągu swojego krótkiego 

życia napisał aż 500 wierszy, czyli tyle, ile przeciętny 

poeta pisze w ciągu 80 lat!  

 

Krzysztof Kamil Baczyński należał do pokolenia 

Kolumbów. Powstanie warszawskie zaskoczyło go  

w rejonie Placu Teatralnego. Dlaczego tam wtedy 

przebywał? Otóż wysłano go tam po… odbiór butów dla 

powstańców. Ze względu na to, że sytuacja uniemożliwiła 

mu powrót do jego oddziału, przyłączył się do armii 

ochotników, której dowodził podporucznik Lesław 

Kossowski, pseudonim „Leszek”.  
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Portret Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego 



   

 

   

 

  

Kolejny dzień... to już chyba trzeci tydzień od kiedy mama zabrała Wojtkowi komputer. Przeczytał już parę książek.  

- Jeszcze ostatnia - pomyślał Wojtek i wziął kolejną lekturę. Nie była ciekawa. Jakieś zwykłe opowiadania o zwyczajnej 

szkole i tak dalej. 

- Hmmmmm... Ciekawe kiedy wrócę do szkoły - powiedział Wojtek. Przecież już prawie rok spędził przed ekranem 

komputera. Tylko na jakieś kilka tygodni po wakacjach do poszedł szkoły. Po jakichś 2-3 daniach zadanie zostało 

ukończone. Wojtek już miał iść, ale jeszcze dokładnie przejrzał notatki z lektur.  

- Aha, aha, to już wiem, to pamiętam, chyba jestem gotowy... - powiedział Wojtek i poszedł do kuchni. Mama akurat 

robiła obiad. 

- O! Witaj. Dziś będzie pomidorowa - powiedziała mama i dokończyła kroić włoszczyznę. 

- MAMO! Nie o to chodzi. Już przeczytałem wszystkie książki jak się umawialiśmy. 

- To fantastycznie! - powiedziała mama i na moment odeszła od gotowania zupy. 

- O, zadajesz pytania czy jak...? - powiedział po dłuższej chwili Wojtek. 

- A no tak! To pierwsze: jak miał na imię bohater pierwszej książki? - zapytała mama. 

- Jurek – powiedział Wojtek bez trudu. 

- Zgadza się - powiedziała mama i zadała kolejne trzy pytania, na które Wojtek odpowiedział dobrze. 

- Dobrze. Jutro możesz już korzystać ze swojego komputera.  

- JEST! A będę mógł trochę pograć? 

- Dobrze. Od 15:00 Do 16:30?  

- Dziękuję! 

I tak kończy się IV rozdział... Ale to nie koniec! 

 

Następny rozdział przygód Wojtka poznacie w kolejnym wydaniu gazetki. 

 

           

Autor: Kajetan Miciński – Byrski 5b 

 Okładka poematu "Serce jak 
obłok" Krzysztof Kamil Baczyński 

Niestety Baczyńskiemu dane było przeżyć tylko cztery dni powstania. 4 sierpnia 1944 roku 

młody poeta usiadł na parapecie pałacu Blanka, skąd zestrzelił go jeden z niemieckich 

snajperów, ukrywających się gdzieś w rejonie Teatru Wielkiego. Krzysztof zginął na 

miejscu. Około miesiąca później, 1 września zginęła również jego żona Barbara. Była  

w ciąży. 

 

Wojna przerwała życie wspaniałego poety, malarza, artysty. 

 

Autorka: Aleksandra Prysłopska 8b 
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1 lutego 1411 roku zawarto I pokój toruński kończący 

Wielką Wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim. Traktat 

pokojowy podpisano na wyspie Kępa Bazarowa w Toruniu. 

Nie obowiązywał długo – kolejny konflikt wybuchł zaledwie 

3 lata później. Najważniejszym starciem Wielkiej Wojny była 

bitwa pod Grunwaldem. Choć dziś każde dziecko zna jej 

datę, jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku wielu w ogóle 

nie kojarzyło takiego wydarzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

11 lutego 660 roku p.n.e. Jimmu Tenno, legendarny 

władca Japonii, wstąpił na tron. Tak przynajmniej podaje 

Nihongi – kompilacja japońskich mitów i historii panowania 

czterdziestu władców, ukończona w 720 roku. Tę datę 

przyjmuje się za początek japońskiej państwowości. Polska 

nie miała zbyt wielu historycznych kontaktów z krajem 

kwitnącej wiśni. Co ciekawe jednak, Japonia była jedynym 

państwem, któremu wypowiedzieliśmy wojnę w XX wieku! 

 

 

Luty to najkrótszy miesiąc w roku, co nie znaczy, że nie jest pełen ciekawych, ważnych i zaskakujących rocznic. To  

w czasie lutowych mrozów wybuchła rabacja galicyjska, Polacy i Krzyżacy zawarli pierwszy pokój w Toruniu, a na 

Campo di Fiori zapłonął stos pod Giordano Bruno.  

 

 

5 lutego 1818 roku Karol XIV Jan został królem 

Szwecji i Norwegii. Co w tym sensacyjnego? Po 

pierwsze, był Francuzem, a jego prawdziwe nazwisko 

brzmiało Jean Baptiste Bernadotte. Po drugie, był 

synem adwokata, a w jego żyłach nie płynęła nawet 

kropla błękitnej krwi. Został założycielem dynastii, 

która rządzi Szwecją do dziś.  

 

 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/01/18/grunwald-a-co-to-czyli-pare-slow-o-pewnej-zapomnianej-bitwie/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/01/18/grunwald-a-co-to-czyli-pare-slow-o-pewnej-zapomnianej-bitwie/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/01/18/grunwald-a-co-to-czyli-pare-slow-o-pewnej-zapomnianej-bitwie/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/08/12/jedyne-panstwo-ktoremu-polska-wypowiedziala-wojne-w-xx-wieku/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/08/12/jedyne-panstwo-ktoremu-polska-wypowiedziala-wojne-w-xx-wieku/
http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2011/01/Matejko_Battle_of_Grunwald.jpg
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/05/31/jak-zostac-krolem-po-szwedzku/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/05/31/jak-zostac-krolem-po-szwedzku/
http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2016/02/1431181569.jpg
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12 lutego 1941 roku dowódca Afrika Korps generał Erwin 

Rommel wylądował w Afryce Północnej. Przybycie Lisa 

Pustyni zmieniło sytuację na froncie i sprawiło, że alianci 

zaczęli ponosić dotkliwe porażki. Jego geniusz taktyczny 

stanowił takie zagrożenie, że Brytyjczycy wysłali swoich 

najlepszych komandosów, by unicestwić prawdopodobnie 

najniebezpieczniejszego dowódcy III Rzeszy. 

 

 

 

17 lutego 1600 roku spalono na stosie Giordano 

Bruno, włoskiego filozofa, okultystę i byłego 

dominikanina. W 1576 roku Bruno został oskarżony  

o herezję i ekskomunikowany przez inkwizycję rzymską. 

Wędrował po Europie Zachodniej nauczając na dworach 

władców, wykładając na uniwersytetach i pisząc satyry na 

Kościół Katolicki. Zginął w płomieniach na rzymskim 

placu Campo di Fiori, zgodnie z wyrokiem Świętego 

Oficjum. Co ciekawe, inkwizycja działała jeszcze w XIX 

wieku! 

 

Igor Jędraszka, kl. 8a 

 

 

Źródła: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/02/07/10-lutowych-

rocznic-o-ktorych-naprawde-warto-pamietac/ / 

 

1 lutego – w 1946 roku Norweg Trygve Lie został wybrany Pierwszym Sekretarzem Generalnym Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. 

 

2 lutego – w 1943 roku pod Stalingradem poddały się ostatnie oddziały 6 Armii Niemieckiej feldmarszałka 

von Paulusa. 

 

5 lutego – w 1979 roku Ajatollah Chomejni proklamował powstanie pierwszego rządu islamskiego w Iranie 

– więcej w artykule Rewolucja Islamska w Iranie i jej wpływ na świat muzułmański. 

 

6 lutego – w 1633 roku Władysław IV Waza został w Krakowie/w katedrze na Wawelu/ koronowany na 

króla Polski. 

 
 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/05/23/komandosi-na-tropie-rommla-wielkie-polowanie-na-lisa-pustyni/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/05/23/komandosi-na-tropie-rommla-wielkie-polowanie-na-lisa-pustyni/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/05/23/komandosi-na-tropie-rommla-wielkie-polowanie-na-lisa-pustyni/
http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2014/09/Goya-trybuna%C5%82.jpg
http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2016/02/Bundesarchiv_Bild_101I-786-0327-19_Nordafrika_Erwin_Rommel_mit_Offizieren-1.jpg
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/09/19/nikt-sie-nie-spodziewa-hiszpanskiej-inkwizycji-w-xix-wieku/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/09/19/nikt-sie-nie-spodziewa-hiszpanskiej-inkwizycji-w-xix-wieku/


   

 

   

 

 

 

  

s. 18                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

7 lutego – w 1807 roku rozpoczęła się bitwa pod Pruską Iławą, 

w której starły się wojska francuskie i rosyjsko – pruskie. 

 

8 lutego – w 1587 roku za udział w spisku przeciwko królowej 

Anglii Elżbiecie I Tudor ścięto królową Szkotów Marię  

I Stuart. 

 

10 lutego – w 1904 roku car Rosji Mikołaj II Romanow 

wypowiedział wojnę Japonii. 

 

11 lutego – w 1929 roku Stolica Apostolska i Włochy 

podpisały Traktaty Laterańskie na mocy których powstał 

Watykan. 

 

12 lutego – 1941 roku dowódca Deutsches Afrika Korps 

generał Erwin Rommel wylądował w Afryce Północnej. 

 

13 lutego – w 1917 roku została aresztowana tancerka Mata 

Hari oskarżona przez władze francuskie o szpiegostwo na 

rzecz Niemiec. 

 

14 lutego – w 1831 roku w czasie powstania listopadowego  

w bitwie pod Stoczkiem wojska polskie  pokonały armię 

rosyjską. 

 

15 lutego – w 1763 roku w Hubertusburgu zawarto pokój 

kończący wojnę siedmioletnią, na mocy której Prusy 

zatrzymały Śląsk. 

 

 

 
 

16 lutego – w 1919 roku podpisano w Trewirze 

rozejm kończący powstanie wielkopolskie. 

 

17 lutego – w 1772 roku w Petersburgu 

podpisano tajną konwencję rosyjsko – pruską 

dotyczącą I rozbioru Polski. 

 

20 lutego - w 1920 roku Naczelnik Państwa Józef 

Piłsudski mianował polskim komisarzem 

plebiscytowym Wojciecha Korfantego. 

 

21 lutego – w 1574 roku Henryk III Walezy 

został koronowany na pierwszego elekcyjnego 

króla Polski. 

 

22 lutego – w 1732 roku urodził się George 

Washington – amerykański generał i polityk, 

pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. 

 

25 lutego – w 1634 roku wojska rosyjskie 

przerwały oblężenie Smoleńska i skapitulowały 

przez wojskami króla Władysława IV Wazy. 

 

29 lutego - w 1768 roku w Barze na Podolu 

szlachta zawiązała konfederację zwaną później 

barską. 

Ida Jędraszka, kl. 8a 

 

Seria książek autorstwa Nancy Springer opowiada o przygodach młodszej 

siostry znanego detektywa Sherlocka Holmesa, Enoli Holmes, która podobnie 

jak brat rozwiązuje różne zagadki detektywistyczne. Akcja rozgrywa się 

wczasach wiktoriańskich w Wielkiej Brytanii, czyli za czasów panowania 

królowej Wiktorii (XIX w). Enola jest odważna, inteligentna, bystra i przebiegła. 

Wszystkie tomy trzymają w napięciu od samego początku. Wielka, wspaniała 

przygoda, zagadka, tajemnica, a przede wszystkim wspaniali bohaterowie. Ja 

na pewno sięgnę po następne tomy przygód nieznośnej czternastolatki, która 

nie chce być tylko damą. Jestem ciekawa, kto z was po przeczytaniu „Enoli…” 

nie będzie sam chciał zostać detektywem i rozwikłać kilku zagadek. 

Niezdecydowani ekranizację pierwszego tomu mogą obejrzeć na Netflix. 

 

Ciekawostka! Powieści o Enoli były nominowane do Edgar Award w kategorii 

powieść kryminalna dla młodzieży.  

 

Autorka: Urszula Bojakowska, kl. 5b 

 

 



   

 

   

 

 

                    

        1.            

       2.             

        3.            

    4.                

    5.                

    6.                

   7.                 

      8.              

   9.                 

       10             

                    

 

1. Imię świętego, który jest patronem zakochanych. 

2. Nie widzą świata poza sobą. 

3. „..., … me do” jak śpiewają Beatles'i? 

4. Jest symbolem miłości. 

5. Rosyjski typ pieśni opowiadający o historii miłosnej. 

6. Każdy zakochany daje je swojej ukochanej. 

7. Inaczej buziaki, cmoki. 

8. Dawniej zaloty. 

9. Strzela strzałą w serca zakochanych, inaczej kupidyn. 

10. Uczucie między zakochanymi. 
 

Szkolny miesięcznik historyczny                                                                                                                          s. 19                             

Pozytywne fakty na pocieszenie 

1. Już jedna kostka czekolady może poprawić humor - zawiera dużo składników, które podnoszą poziom 

serotoniny, czyli hormonu poprawiającego nastrój. 

2. Uśmiech poprawia nastrój, łagodzi stres, dotlenia, ma działanie przeciwbólowe, pobudza układ 

odpornościowy, chroni serce. 

3. Każdego roku są zasadzane miliony drzew tylko dlatego, że wiewiórki zapomniały, gdzie zakopały orzechy. 

4. 28 lutego czeka nas premiera serialu „Kajko i Kokosz” na Netflix'ie.  

5. Do końca roku szkolnego zostały tylko 4 miesiące. 

6. Za oknem Narnia, a my siedzimy w ciepłych domach. 

7. Grube rękawiczki sprawiają, że śnieg nie jest taki zły. 

8. Może Wielkanoc będzie bez śniegu. 

9. Dzięki zdalnej nauce możemy się pochwalić, że prowadzimy życie wirtualne. 

10. Maseczki przestały drażnić, wspaniale ocieplają twarz. 

11. Bez względu na pandemię pierwszego czerwca będzie Dzień Dziecka. 

Autorka: Urszula Bojakowska, kl. 5b 

 

 


