
   

 

   

 

4  

  

 

A skoro o próbowaniu mowa, w naszej 

gazetce znajdziecie niepospolite smaki  

i zapachy! Dowiecie się, co królowi 

Stasiowi gotował jego kuchmistrz, 

poznacie też tajniki starożytnej kuchni 

greckiej. Zapachniało wakacjami?  

Z pewnością!  

Zapraszamy Was nie tylko na 

warszawską starówkę, ale też do Italii,  

a nawet dalej, do Ameryki. Polecamy 

również wywiad z Panią Moniką 

Rutkowską, która opowiada o tym, jak 

uczniowie radzili sobie podczas nauki 

zdalnej, wywiad z Panią Anną Soszką,  

a w nim garść informacji dla 

ósmoklasistów, a także wywiad z Panią 

Anną Lebensztejn. Znajdzie się też coś 

dla miłośników motoryzacji - 

fascynujący ranking kierowców F1.  

Miłego czytania i słonecznych, ciepłych 

wakacji! 
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 Drodzy Czytelnicy! 

Wakacje za pasem a wraz z nimi zabawy na 

świeżym powietrzu, podróże bliższe i dalsze, 

ciepłe letnie wieczory spędzone z książką… 

każdy z nas marzy o tym, by wcielić w życie 

swoje wakacyjne plany, spróbować czegoś 

nowego.  

 

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. 

Z jakimi trudnościami zmierzyli 

się nauczyciele klas 1-3 podczas 

nauczania zdalnego w tym roku 

szkolnym? 

 
Wszystkie klasy 1-3 bardzo sprawnie 

pracowały w czasie nauki zdalnej. Dzieci 

chętnie uczestniczyły w zajęciach,  

a panie urozmaicały jak mogły lekcje 

zdalne, aby uczniowie byli  nimi 

zainteresowani. W czasie lekcji 

pracowaliśmy bardzo solidnie, ale 

spróbujcie zaśpiewać urodzinowe „100 

lat” lub po prostu wspólnie jakąś 

piosenkę... Były to niezapomniane 

chwile. 

 
 

Zauważyła Pani jakieś trudności? 

 
Nauczanie zdalne w klasie 1 to 

wyzwanie. Jak online pokazać i potem 

sprawdzić  poprawność pisania liter  

i cyfr? Na szczęście udało się do 

października zapoznać dzieci  

z podstawami pisania w liniaturze. 

Warto również wspomnieć, że dzieci  

w młodszym wieku szkolnym szybciej 

się męczą i potrzebują różnych form 

pracy, aby były zainteresowane lekcją. 

Poza pracą w ćwiczeniach bardzo 

pomocne okazały się filmiki 

prezentujące pisanie liter, prezentacje 

związane z lekcjami.                                                

Najbardziej brakowało mi kontaktu 

osobistego z uczniem, wysłuchania  

i udzielenia pomocy, nauczanie zdalne 

nie daje do końca takiej możliwości. 

 

 

Nauczanie zdalne to Internet  

i sprzęt. Czy zdarzyło się, że miała 

Pani utrudniony kontakt podczas 

zdalnej edukacji? 
 

Nie miałam na szczęście takiej sytuacji, 

aby dziecko z mojej klasy nie 

uczestniczyło w lekcjach. Dzieci były 

bardzo zaangażowane i chętnie brały 

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. 

bardzo zaangażowane i chętnie brały 

udział w zajęciach. Chcę dodać, że  

w czasie nauki zdalnej nauczycielki klas 

1-3 były także wspierane przez  

p. Kajkowską i p. Topolską, które wraz  

z dziećmi z wolontariatu 

przygotowywały ciekawe prezentacje 

dla młodszych uczniów.       

 
 

A jak podczas zdalnego nauczania 

układała się współpraca  

z rodzicami? 
 

Rodzice stanęli na wysokości zadania. 

Dzieci miały zapewnione odpowiednie 

warunki do lekcji online. Rodzice bardzo 

wspierali swoje dzieci, co też ułatwiło 

pracę. 

 

 

Pomimo tego dzieci są zadowolone 

z powrotu do szkoły stacjonarnej? 
 
Myślę, że wszyscy uczniowie klas 1-3 są 

bardzo zadowoleni z powrotu do nauki 

stacjonarnej. Dzieci muszą spędzać czas 

ze sobą, bawić się razem i wspólnie 

wykonywać zadania. Warto dodać, że 

panie wychowawczynie pracują nie tylko 

nad materiałem dydaktycznym, ale 

przede wszystkim nad budowaniem 

relacji między dziećmi, wspólnym 

spędzaniem czasu. 

 

 

Spędziliśmy wszyscy mnóstwo 

czasu przed komputerami  

i mogliśmy siebie głównie tylko 

słyszeć, jak wyglądają teraz Pani 

relacje z uczniami? 
 

Moje dzieci są bardzo zadowolone. 

Możemy się razem uczyć, a przede 

wszystkim bawić, opowiadać o swoich 

kłopotach i radościach. Mamy czas aby 

uczyć się współpracy. 

Wspólnie z rodzicami zaplanowaliśmy  

z okazji Dnia Dziecka wyjście na lody. 

s. 2                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

     WYWIAD Z PANIĄ 
MONIKĄ RUTKOWSKĄ 

 

z okazji Dnia Dziecka wyjście na 

lody. Udane. 

 

 

Czy dzieci chętnie stosują się do 

zaleceń sanitarnych? Nauka jest 

jednak w reżimie sanitarnym. 
 

Klasa 1 bardzo przestrzega zaleceń 

sanitarnych. Nawet nie muszę im 

przypominać o myciu i dezynfekcji 

rąk. A czasami zapominamy nawet 

zdjąć maseczki na lekcji w-f. 

 

 
 

Jagoda Czapiewska i Iza Idziak, kl. 6d 

 

 
 



   

 

   

 

 

  

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. 

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. 

Szkolny miesięcznik historyczny                                                                                                                          s. 3 

     WYWIAD Z PANIĄ 
ANNĄ SOSZKĄ 

 

Czym się kierować przy wyborze 

liceum? 

 

Myślę, że nie tylko trzeba myśleć  

o wyborze liceum, ale o wyborze 

szkoły ponadpodstawowej innego 

rodzaju, a mianowicie technikum 

lub szkoły branżowej I stopnia 

dawniej nazywanej zawodówką. 

Namawiam uczniów przed 

podjęciem decyzji o wyborze szkoły 

do zastanowienia się jakie mają 

zainteresowania, predyspozycje czy 

umiejętności, które pozwoliłby 

podjąć właściwą decyzję. Ważną 

rzeczą przed podjęciem decyzji jest 

zapoznanie się z ofertą danej szkoły 

i tu pomocne były dni otwarte - 

wirtualne spacery po warszawskich 

szkołach ponadpodstawowych, 

gdzie uczniowie mogli 

porozmawiać z dyrektorami szkół, 

kadrą pedagogiczną i uczniami 

uczącymi się w danej placówce, 

poznać ofertę edukacyjną szkoły, 

propozycje zajęć pozalekcyjnych. 

Strona, która jest również bardzo 

pomocna przy wyborze szkoły, jest 

strona projektu Sięgnij po więcej 

spw.edu.pl, jest to strona projektu  

z indywidualnego doradztwa 

zawodowego dla uczniów 

warszawskich szkół podstawowych, 

gdzie można znaleźć takie 

informacje jak:  

- informator o warszawskich 

szkołach ponadpodstawowych na 

rok szkolny 2021/22; 

- plan naboru liceów 

ogólnokształcących, techników, 

szkół branżowych I st. prowadzony 

przez m.st. Warszawę na rok szkolny 

2021/22. Zawiera on informacje, tj. 

typ i nazwę szkoły z jej lokalizacją, 

zawód lub język w oddziałach 

dwujęzycznych, ilość klas, ilość 

uczniów, którzy mogą być przyjęci 

do szkoły, adres internetowy szkoły; 

- harmonogram ucznia szkoły 

podstawowej w ramach 

elektronicznej rekrutacji; 

podstawowej w ramach 

elektronicznej rekrutacji; 

- zeszłoroczną liczbę punktów,  

z jaką kandydaci zostali przyjęci do 

szkoły oraz wykaz dni otwartych w 

szkołach ponadpodstawowych na 

terenie Warszawy.. 

Jakie szkoły powinny wybrać 

osoby o ścisłym umyśle, a jakie  

o humanistycznym? 

Nie mogę jednoznacznie 

odpowiedzieć na to pytanie, jakie 

szkoły powinni wybrać uczniowie, 

ponieważ zależy to od ich 

indywidualnych preferencji. Zatem 

wskazanie konkretnych szkół 

byłoby trudne. Jedynie mogę 

stwierdzić, iż uczniowie o umysłach 

ścisłych powinni zastanowić się nad 

szkołami bądź oddziałami, gdzie 

rozszerzone są przedmioty jak 

matematyka, fizyka, chemia itp. np. 

mat-geo, mat-fiz, biol-chem, zaś 

humaniści z rozszerzeniami 

polskiego, wos, historii. 

A co z niezdecydowanymi, jaką 

drogę powinni wybrać? 

Myślę, że w tej sytuacji będzie 

pomocny szkolny doradca 

zawodowy, który prowadzi  

w ramach projektu Sięgnij po 

więcej, indywidualne porady w 

Punkcie Informacji Karier na terenie 

szkoły, jak również doradcy 

zawodowi z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  

i WCIES, gdzie uczniowie i rodzice 

mogą zapisać się na bezpłatne 

konsultacje z zakresu doradztwa 

mogą zapisać się na bezpłatne 

konsultacje z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

Jeśli uczeń chciałby się rozwijać 

w przedmiocie, który go 

interesuje, gdzie powinien 

szukać informacji? Czy Internet 

jest źródłem wiarygodnym? 

Wydaje mi się, że Internet może 

być uzupełnieniem wiedzy, którą 

najlepiej zdobywać  

z podręczników lub publikacji 

naukowych. Uważam, że dobrym 

rozwiązaniem będą wszelkiego 

rodzaju zajęcia pozalekcyjne tj. 

koła naukowe organizowane  

w szkołach. 

Jaki wpływ na młodzież i system 

edukacji w ogóle będzie miała 

pandemia? 

Czas pandemii jest bardzo trudny 

nie tylko dla systemu edukacji, ale 

też dla uczniów, nauczycieli  

i rodziców, ponieważ wszyscy 

musieliśmy stać się specjalistami  

w dziedzinie informatyki 

(nauczyciele i uczniowie, ale też 

rodzice), bądź nauczycielami dla 

własnych dzieci. 

Odizolowanie uczniów od 

rówieśników będzie rzutowało na 

relacje rówieśnicze, społeczne, 

odcisnęło się na psychice dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Wszyscy do 

dobrego funkcjonowania  

w społeczeństwie potrzebujemy 

kontaktu z drugim człowiekiem. 



   

 

   

 

 

  

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. 

kontaktu z drugim człowiekiem. Niepewność, która towarzyszy nam od marca zeszłego roku, powoduje frustracje  

i lęk przed tym, co będzie jutro, czy wrócimy już do szkoły, czy będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty, jak 

będzie wyglądała nauka przez dalsze dni czy miesiące. 

Biorąc pod uwagę tempo w jakim zmienia się dzisiejszy świat i rozwój technologii, czy istnieje zawód, który 

można byłoby dzisiaj polecić młodym ludziom wchodzącym w dorosłe życie? 

Myślę, że nie można odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ obecny rynek pracy wymaga od kandydatów na dane 

stanowisko elastyczności tzn. należy uczyć się przez całe życie. To oznacza, że należy mieć oczy szeroko otwarte na 

potrzeby rynku pracy i dostosowywać się kończąc kursy kwalifikacyjne i doszkalające. Na pewno zawody, które będą 

związane z postępem technologii, będą pożądane na rynku pracy. Odsyłam do zapoznania się z zawodami przyszłości 

na stronę Mapa Karier. 

Redakcja 

 

 

 

 

s. 4                                                                                                                                                       Kurier Ochocki 

     c.d. WYWIADU Z PANIĄ 
ANNĄ SOSZKĄ 

 

W kulturze greckiej jedzenie, poza najbardziej oczywistą funkcją, jaką jest zaspokajanie głodu, pełniło 

funkcje religijne. Składano je bogom w ofierze. Nie należy zapominać, jakie różnice dzieliły posiłki pomiędzy 

poszczególnymi polis. Dieta Greków w dużej mierze składała się z pit, chlebów i suszonych owoców. Niezwykle 

ważnym składnikiem ich dań była oliwa. Używano ją też do produkcji leków czy kosmetyków. Grecy na śniadanie 

często spożywali chleb jęczmienny oraz przyprawiali go miętą. Osoby zamożniejsze jadły chleb pszenny, który 

następnie maczany był w winie. Częstymi dodatkami do śniadań były orzechy lub suszone owoce. Należy dodać, 

że wino było niebywale powszechnym napojem, gdyż pito je wraz z wieloma posiłkami. Zamiast mięsa Grecy 

preferowali tłuste ryby takie jak makrele, sardele i tym podobne. Mięso gościło na stole zwykle podczas 

uroczystości lub wystawnych uczt, ponieważ było relatywnie drogie. Warzywa również odgrywały ważną rolę  

w diecie Greków. Co ciekawe już wtedy znany był wegetarianizm, który propagowali niektórzy uczniowie 

Pitagorasa. Do najpowszechniejszych warzyw w Grecji zaliczamy: ogórki, groszek, karczochy, cebule, kapusty, 

buraki, dynie. W greckiej kuchni wszystkie dania musiały zostać odpowiednio przyprawione, używano do tego 

różnych ziół czy pieprzu. W kwestii owoców mieli oni wielkie ilości pigw, gruszek, śliwek, jednakże najważniejszymi 

były bez wątpienia winogrona i figi. Grecką dietą możemy nazwać śródziemnomorską. 

 
Michał Garbarczyk, kl. 8b 

 Źródła: 

https://www.kochajacgrecje.pl/2019/03/06/ciekawostki-historyczne-
co-jadali-starozytni-grecy/ 
https://www.smakizpolski.com.pl/jedli-starozytni-grecy/ 
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Paul Tremo stworzył w Polsce nowy wzorzec kuchni prostej, lekkiej i wykwintnej. Był on wzorowany głównie 

na obyczajach kuchni francuskiej. W związku z tym ograniczono ilość ostrych przypraw, które były znakiem 

rozpoznawczym kuchni polskiej z okresu baroku, a także zmniejszono ilość mięsa i tłuszczu w posiłkach. 

Zrezygnowano również z sarmackiego zwyczaju  objadania się. Przepisy Tremo nie ograniczały się jednak tylko 

do wiernego kopiowania recepcji z kraju nad Sekwaną. Znajdziemy w jego recepturach wiele typowo polskich 

potraw, jednak o wyraźnie zmienionym smaku. 

 

Warto wspomnieć, że to właśnie kuchmistrz Tremo był twórcą słynnych obiadów czwartkowych. Jego potrawy 

były powszechnie chwalone wśród bywających na nich literatów, naukowców i polityków.  W jego rękopisach 

znajdziemy przepisy m.in. na duszoną baraninę, ważny składnik obiadów czwartkowych i ulubione danie króla, 

a także na barszcz klarowny, flaki po polsku, szczupaka po polsku i wiele innych równie wykwintnych potraw. 

 

Mimo, że jego potrawy nie były już „polskie” w dawnym, barokowym sensie, to właśnie te stworzone przez 

niego receptury przeszły do kanonu kuchni polskiej. 

 

Aleksandra Prysłopska, kl. 8b 
 

     Kuchmistrz króla Stasia 

 
 

Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do wachlarza 

polskich zwyczajów weszło mnóstwo innych, wzorujących się na tych 

pochodzących znad Sekwany. Potrzebni byli najlepsi z najlepszych, 

utalentowani ludzie, którzy stopniowo wprowadzaliby je do Polski.  

W tym artykule poznacie pewnego królewskiego kuchmistrza, który 

oprócz tego, że w swoim fachu był niezastąpiony, został przy królu do 

samego końca.  

 

Paul Tremo urodził się w 1733 roku w Berlinie. Swój kunszt zdobywał 

podróżując po Europie. U boku króla Stanisława pojawił się już we 

wczesnej młodości, bo około 1765 roku i wytrwał przy nim do samego 

końca. Towarzyszył mu na wygnaniu w Grodnie i w Petersburgu.  

W rosyjskiej stolicy szybko zyskał wielkie uznanie   

i uważano go często za znacznie lepszego pod względem zdolności 

kulinarnych od kuchmistrzów na carskim dworze. W 1798 roku, po 

śmierci Stanisława Augusta, wrócił do Polski, gdzie osiadł  

w Grzybowie pod Warszawą. 
 

Źródła: 

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

https://www.wilanow-palac.pl/kuchmistrz_krola_stasia.html 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Tremo
https://www.wilanow-palac.pl/kuchmistrz_krola_stasia.html


   

 

   

 

 
 

 

  

s. 6                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w 1492 r. Niektóre źródła podają, że 

w rzeczywistości pierwszymi ludźmi, którzy dotarli na kontynent amerykański, byli członkowie społeczności 

łowieckich, którzy przybyli z Azji. Natomiast za pierwszego przedstawiciela europejskiego kontynentu uważa 

się Leifa Erikssona. Jednak w tym artykule opiszę najpopularniejsze odkrycie, czyli odkrycie Krzysztofa 

Kolumba. 

Krzysztof Kolumb wyruszył z myślą odkrycia drogi morskiej do Indii. Na początku 1492 roku 

z wybrzeży Hiszpanii wyruszyły trzy statki: Nina, Pinta i Santa Maria pod dowództwem Krzysztofa Kolumba. 

Wyruszyli w kierunku zachodnim. Po prawie dziewięciu tygodniach żeglugi ujrzano ląd. Była to wyspa na 

Morzu Karaibskim, którą Krzysztof Kolumb nazwał San Salvador (po hiszpańsku Święty Zbawiciel).  

  

Dopiero kilka lat po odkryciu okazało się, że Kolumb popełnił błąd, bo nie przewidział, że istnieje 

kontynent pomiędzy Europą i Afryką, a Azją. A sam Krzysztof Kolumb umarł z myślą, że odkrył drogę morską 

do Indii. Dopiero po dwudziestu latach za sprawą odkrycia Ameriga Vespucciego zaczęto nazywać ten 

kontynent Ameryką (na cześć jego imienia), który udowodnił, że Krzysztof Kolumb był w błędzie i nie odkrył 

drogi morskiej do Indii, a Amerykę. 

Kinga Wojtasińska, kl. 6a 

 

 

Źródła: 

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

“Historia podręcznik klasa 6” wydawnictwo WsiP,  

Igor Kąkolewsk,i Anita Plumińska - Mieloch 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odkrycie_Ameryki
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Pierwsza wojna żydowska pozostaje jednym  

z najkrwawszych powstań ludności żydowskiej. 

 

Już od początku przejęcia panowania przez Rzymian, 

nie szanowano tradycji oraz uczuć religijnych Żydów. 

Ówcześni prefekci rzymscy nie znajdowali poparcia 

wśród ludu, wielu z nich było bardzo związanych  

z Italią i często wykazywali się bezwzględnością 

wobec podanych. Sytuacja się pogarszała, a między 

Żydami oraz Rzymianami dochodziło do coraz 

większej liczby konfliktów. W 66 roku n.e. doszło do 

walk, do których przyczynił się prokurator 

(namiestnik) Judei Gesjusz Florus, który wprowadził 

swoje wojsko na ulice w ramach kary za nieskładanie 

ofiar w imieniu cesarza Rzymu. Bunty szybko 

przerodziły się w wojnę. Żydzi przejęli Jerozolimę  

i pokonali prawie wszystkich żołnierzy rzymskich. 

Wtedy  Neron wysłał do Judei ogromne siły. 

 

 

 

 

 

 

W 67 roku Tytus Flawiusz wkroczył z wojskami rzymskimi do Galilei i w 47 dni zdobył twierdzę Jotopata. 

Kolejnym ciosem dla Żydów była przegrana w Samarii, na górze Garazim,  gdzie  śmierć poniosło tysiące 

Żydów. Następnie Rzymianie opanowali Tyberiadę, Tarycheę, i Jopnę. Żydów wzięto do niewoli. 

Najkrwawszą chwilą całej wojny była obrona przez Żydów twierdzy Gamali. Trwała ona 4 tygodnie  

i doprowadziła 5 tysięcy Żydów do popełnienia samobójstwa. Kolejne 4 tysiące zostało wymordowane przez 

Rzymian. Ocalały jedynie dwie kobiety. Następne były twierdze takie jak, twierdza na górze Tabor  

i twierdza Giskhala. One również zostały podbite przez Rzymian, a obrońcy wymordowani. Tak upadła cała 

Galilea. W 70 roku Tytus Flawiusz wkroczył do Judei ze swoimi Legionami i zaatakował Jerozolimę, która 

poddała się 11 września 70 roku. Spalona wówczas została świątynia Jerozolimska – słynna dziś Ściana 

Płaczu. Następnie  Rzymian zdobyli Herodion i Machaerus. Tam wymordowali mężczyzn, a kobiety 

sprzedali w niewolę. Potem weszli do twierdzy Masada w 73 roku… 

 

Maria Kostka, kl. 7b 

 

Źródła:  

https://www.konflikty.pl/historia/starozytnosc/pierwsza-wojna-zydowska/  

https://imperiumromanum.pl/wojny/wojna-zydowska/  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Izrael_w_okresie_rzymskim  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_%C5%BCydowska_(66%E2%80%9373) 
 

 

 

 

https://www.konflikty.pl/historia/starozytnosc/pierwsza-wojna-zydowska/
https://imperiumromanum.pl/wojny/wojna-zydowska/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starożytny_Izrael_w_okresie_rzymskim
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5. Alain Prost 

Francuz urodził się 24 lutego 1955 r. w Lorette. Bezpośrednio po zakończeniu podstawówki rzucił system nauczania 

aby ścigać się gokartami. W wieku 18 lat został mistrzem Francji i Europy juniorów w kartingu. Kolejne jego tytuły 

nadeszły wraz z przejściem do Francuskiej Formuły Renault, gdzie w 1977 wywalczył zwycięstwo w sześciu 

wyścigach, zaś w formule 3 w roku 1979 zdobył trofeum za pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji. Francuzem zaczął 

się interesować zespół McLaren-Ford, i tak nasz bohater w 1980 roku wyruszył w swój pierwszy wyścig, w którym 

zdobył aż 5 punktów, co było wspaniałym wynikiem jak na debiutanta. Nie zagrzał sobie on jednak miejsca w tym 

zespole, gdyż rok później przeszedł do Renault, w którym zdobył odpowiednio 5, 4 i 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji 

końcowej, więc z perspektywy czasu była to dobra decyzja. Po trzech latach jednakże powrócił do brytyjskiego 

zespołu, gdzie już w pierwszym sezonie przegrał walkę o tytuł z Nikim Laudą o… pół punktu. W sezonie 1985 to 

Francuz po zdominowanym przez niego sezonie osiągnął po raz pierwszy upragniony tytuł. Następnego roku osiągnął 

trofeum ponownie. Sezon 1987 nie był już tak udany i Francuz ukończył go dopiero na miejscu 4. W roku 1988 

przyszedł do zespołu McLaren – Honda przyszedł istny geniusz Formuły 1 – Ayrton Senna. Zmagania tej dwójki przez 

dwa sezony obserwował z zapartym tchem cały świat, była to największa rywalizacja w historii królowej motorsportu. 

W pierwszym sezonie wygrał Senna, zaś w 1989 tytuł wygrał Prost. Pod naciskiem kontrowersji i niechęć do partnera 

z zespołu Prost przeszedł do zespołu Ferrari, gdzie odbył dwa najgorsze sezony w swojej karierze nie wygrywając 

żadnego wyścigu. Zdecydował wtedy, że musi zrobić sobie przerwę i zniknął z Formuły 1 na dwa lata. Powrócił do 

królowej motorsportu w 1993 aby sięgnąć ostatni – 4 raz po tytuł mistrzowski z ekipą Williamsa aby zakończyć 

definitywnie swoją karierę na koniec sezonu. Jego miejsce w zespole zajął Ayrton Senna, który w tragicznym wypadku 

zginął w wyścigu o GP San Marino na torze Imola. Prost, jak cały świat formuły 1, opłakiwał Brazylijczyka i pomimo 

sporów pogodził się z nim duchowo. Warto dodać, że kilka lat później Prost założył swój zespół Formuły jeden – Prost 

Grand Prix. Nie był on jednak tak utytułowany jak wielki Francuski mistrz.  

 

4. Lewis Hamilton 

Ustawienie tego utalentowanego Brytyjczyka uważanego 

na dopiero 4 miejscu może wydawać się kontrowersyjne, 

jednakże tego dowiecie się w trakcie opisu historii. 

Urodzony w Stevanage na wyspach Brytyjskich w roku 

1985 młody Lewis po kilku zwycięstwach w zawodach 

kartingowych został przyjęty do zespołu rozwojowego 

McLarena. Kilka lat później wygrał zawody Formuły 3 i 

przeszedł do wyższej klasy wyścigowej w zespole ART. 

Wygrał tytuł zajmując miejsce swojego przyszłego rywala 

– Nico Rosberga. W roku 2007 zadebiutował w zespole 

McLaren Mercedes w Formule 1 u boku obrońcy tytułu 

Fernando Alonso, jednakże ani on ani jego partner nie 

zdobyli tytułu – zwycięzcą okazał się być Kimi Raikonen 

z zespołu Ferrari, Lewis zakończył swój pierwszy sezon 

na bardzo dobrym 2 miejscu przegrywając tytuł o 1 punkt. 

Ilość tytułów mistrzowskich – 7 
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z zespołu Ferrari, Lewis zakończył swój pierwszy sezon na bardzo dobrym 2 miejscu przegrywając tytuł o 1 punkt. 

Sezon 2008 Hamilton kończył w Brazylii, jego rywal Brazylijczyk Felipe Massa zakończył wyścig zwycięstwem przed 

swoją publicznością, Brytyjczyk jechał na 6 pozycji a do tytułu potrzebował miejsca 5. Wtedy na ostatnim okrążeniu 

wyścigu gdzie cały świat na ustach miał słowa: „Felipe Massa wygrywa mistrzostwo świata!” nagle komentator mówi 

słynne słowa: „Is that Glock going slowly!?” co po przetłumaczeniu na polski oznacza: „Czy to Glock zwalnia!?”. Tak, 

niemiecki zawodnik zespołu Toyota miał problemy i na ostatnich dwóch zakrętach wyścigu Lewis wyprzedził go 

zdobywając po raz pierwszy tytuł, jednocześnie będąc pierwszą czarnoskórą osobą, która tego dokonała. Sezony 

2009-2012 były jednak dla Brytyjczyka niezbyt dobre – zostały one zdominowane najpierw w 2009 roku przez Jensona 

Buttona, a przez następne 4 lata przez zawodnika, który uplasował się na 3 w naszym rankingu. W roku 2014 karty 

jednak się obróciły wraz z nadejściem ery hybrydowej i Hamilton będąc od roku w zespole Mercedesa dostał istną 

bestię, jednakże miał on jednego przeciwnika, swojego partnera – Nico Rosberga. Świat Formuły jeden oglądał ich 

zmagania jak te pomiędzy Prostem a Senną. W latach 2014 i 2015 to Brytyjczyk triumfował, jednakże na ostatni rok 

swojej kariery to jego niemiecki kolega sięgnął w 2016 roku po tytuł stając się ostatnim kierowcą który wygrał tytuł  

z Lewisem Hamiltonem jak dotąd. Mistrzostwa świata od tego momentu były dominowane przez Brytyjczyka aż do 

teraz, gdzie w końcu ma godnego siebie przeciwnika, mojego idola – Maxa Verstappena.  

 

Teraz dam słówko wyjaśnienia, dlaczego Hamiltona nie uważam za najlepszego kierowcę w historii. Po pierwsze 

cztery ostatnie tytuły wygrał niejako bez walki z dominującą ekipą Mercedesa. Za drugi argument postawię to, że od 

razu na początek swojej kariery miał bardzo dobry samochód walczący o tytuł – McLarena, gdzie większość kierowców 

rozpoczyna swoje kariery w zespołach środka stawki.  

 

Wtedy po wypadku polskiego kierowcy – Roberta Kubicy w GP Kanady młody Vettel jako wtedy najmłodszy kierowca 

jaki mógł się ścigać w trakcie weekendu wyścigowego w zespole BMW Sauber (czyt. Zauber). Spisał się bardzo 

dobrze – siódmy w kwalifikacjach i ósmy w wyścigu pomimo wczesnej kolizji na starcie wyścigu. Pełny etat w Formule 

1 zdobył on jednak dopiero w 2008 roku dołączając do zespołu Toro Rosso. Podczas GP Włoch ustanowił rekord 

(pobity dopiero w 2016 roku przez Maxa Verstappena) najmłodszego kierowcy który wygrał wyścig w formule 1. Sam 

komentator powiedział wtedy: „This is one of the most impresive things I’ve ever seen in almost 20 years in Formula 

one” co po tłumaczeniu oznacza: „To jest jedena z najbardziej imponujących rzeczy które widziałem w przeszło 20 

latach w Formule jeden”. W sezonie 2009 przeszedł do zespołu Red Bull jednakże zdobył tytuł wicemistrza przez 

dominującą ekipę Brawn GP (czyt. Braun dżipi), jednakże gdy w 2010 roku zespół ten zmienił się w Mercedesa to 

Red Bull był dominującą siłą w Formule 1. Pomimo tego Vettel do ostatniego wyścigu w Abu Dhabi nie był pewny 

zwycięstwa. W latach następnych zdobył cztery tytuły z rzędu będąc wtedy pod tym względem tylko za Huanem 

Manuelem Fangio (czyt. Fandżio) i swoim idolem Michaelem Schumacherem. Era hybrydowa niestety jak 

wspomniałem to istna dominacja Mercedesa a Vettel nie zdobył ani jednego zwycięstwa w sezonie 2014. Postanowił 

przejść do ekipy Ferrari, walczył zaciekle o mistrzostwo w sezonach 2017 i 2018 jednak nie było to wystarczająco 

aby wygrać z Lewisem Hamiltonem i będącym na wyższym poziomie Mercedesem. W 2020 postanowił odejść od 

ekipy z Maranello aby dołączyć do nowo powstałego zespołu Aston Martin i mam nadzieję, że odnajdzie tam swoje 

dawne „ja” z okresu w Red Bullu. 

Słowo wyjaśnienia dlaczego to Sebastian zajmuje 3 miejsce w tym rankingu. W przeciwieństwie do Hamiltona nie 

3. Sebastian Vettel 

 
Drugą moją kontrowersyjną decyzją (zapewne dla was) 

będzie postawienie Niemca na trzecim miejscu, 

jednakże ponownie na koniec przedstawię dlaczego tak 

zdecydowałem. Vettel urodził się w Heppenheim koło 

Frankfurtu nad Menem. W roku 1995 rozpoczął swoją 

karierę kierowcy w kartingu. Do porządnych zawodów 

dołączył w Formule BMW, gdzie w pierwszym sezonie 

został wicemistrzem, jednakże w następnym roku udało 

mu się wygrać ogólne zmagania. W 2005 roku został 

przyjęty do formuły dwa, jednakże debiut w najwyższej 

klasie rozgrywkowej miał już nadejść za dwa lata. Ilość tytułów mistrzowskich – 4 
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ekipy z Maranello aby dołączyć do nowo powstałego zespołu Aston Martin i mam nadzieję, że odnajdzie tam swoje 

dawne „ja” z okresu w Red Bullu. 

 

Słowo wyjaśnienia dlaczego to Sebastian zajmuje 3 miejsce w tym rankingu. W przeciwieństwie do Hamiltona nie 

dostał na start samochodu mogącego się bić o tytuł, lecz będące w środku stawki Toro Rosso. Ponad to Vettel widać, 

że jest człowiekiem – popełnia błędy i je naprawia nie posiadając aż tak wiele do stracenia (jak chociażby w Abu 

Dhabi 2010 roku, czy w Sao Paulo w 2012 roku). Jest on moim drugim ulubionym kierowcą zaraz za moim idolem – 

Maxem Verstappenem. 

 

           
 

2. Ayrton Senna 
 
Miejsce drugie zdecydowanie należy do największego 

Brazylijskiego kierowcy w historii – Ayrtona Senny (czyt. Ajrton). 

Niektórzy uznają go za wariata, jednakże dla mnie i dla 

większości ludzi był on geniuszem kierownicy. Urodzony 

21.03.1960 roku w Sao Paulo zaczął się ścigać zaledwie w wieku 

13 lat. W roku 1977 wygrał mistrzostwa kartingowe Ameryki 

Południowej, zaś w latach 1978 i 1979 był wicemistrzem świata 

w kartingu. W roku 1981 wyjechał do Europy aby zawalczyć w 

Brytyjskiej Formule Ford, którą już w pierwszym roku wygrał. Rok 

1983 to walka z Matinem Brundlem o miejsce w zespole 

Toleman będącym w formule jeden i jak możecie się domyślić to 

właśnie Ayrton wywalczył miejsce w bolidzie. Debiutancki sezon 

wyszedł mu wyśmienicie, stając na podium w GP Monako, 

Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. Chwała zwycięstwa miała 

przypaść jednak Sennie dopiero w zespole Lotus, do którego 

przeszedł w następnym roku. Swój smak pierwszego miejsca 

Senna poczuł w miejscu gdzie już wcześniej zdobywał laury – w 

GP Portugalii. Został w Lotusie aż do roku 1988, wtedy właśnie 

doszedł do zespołu McLaren, a jego partnerem został Alain 

Prost. Rywalizacja tej dwójki elektryzowała tysiące kibiców na 

całym świecie, a incydenty takie jak na Suzuce do dziś są 

kwestią sporną. W sezonie 1988 to właśnie Ayrton wygrał swój 

pierwszy tytuł, zaś rok później musiał uznać wyższość Prosta. 

Lata 1990 i 1991 to pewnie wygrane tytuły przez Brazylijczyka. 

Sezon 1992 i 1993 może nie były zbyt udane, lecz udało mu się 

osiągnąć coś niesamowitego w GP Europy 1993 – zdublował 

(czyli mieli do niego okrążenie straty) wszystkich zawodników 

oprócz siebie oraz Damona Hilla. Czarne chmury nadeszły 

jednak nad Senną wraz z przejściem do zespołu Williamsa w 

roku 1994, gdzie po nie dojechaniu do mety w pierwszych dwóch 

wyścigach sezonu nadeszło feralne GP San Marino. W kwalifikacjach 

zginął Austriak Rolland Ratzenberger i Senna pomimo wielkich nie chęci do 

startu w niedzielnym wyścigu, został niejako przymuszony przez ekipę 

Williamsa do startu przez bardzo słaby początek sezonu. Po starcie wyścigu i 

wczesnego samochodu bezpieczeństwa dwa bolidy wysunęły się na czoło 

stawki – był to Senna oraz Michael Schumacher. Nagle przed widokiem 

kamery niemieckiego kierowcy pokazał się okropny obrazek – samochód 

Ayrtona wyleciał z toru uderzając w batonową barierę. Koło bolidu nie 

wytrzymało impetu i trafiło w głowę Brazylijczyka. Służby ratownicze 

bezzwłocznie podjęły akcję ratowniczą. Na tor wleciał śmigłowiec, podczas 

transportu Senny do szpitala dwukrotnie ustała akcja jego serca. Niestety, o 

godzinie 18:40 podano komunikat, który rozkruszył wszystkich fanów 

Ilość tytułów mistrzowskich – 3 

Toleman będącym w formule jeden i jak możecie się domyślić to właśnie Ayrton wywalczył miejsce w bolidzie. 

Debiutancki sezon wyszedł mu wyśmienicie, stając na podium w GP Monako, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. 

Chwała zwycięstwa miała przypaść jednak Sennie dopiero w zespole Lotus, do którego przeszedł w następnym 

roku. Swój smak pierwszego miejsca Senna poczuł w miejscu gdzie już wcześniej zdobywał laury – w GP Portugalii. 

Został w Lotusie aż do roku 1988, wtedy właśnie doszedł do zespołu McLaren, a jego partnerem został Alain Prost. 

Rywalizacja tej dwójki elektryzowała tysiące kibiców na całym świecie, a incydenty takie jak na Suzuce do dziś są 

kwestią sporną. W sezonie 1988 to właśnie Ayrton wygrał swój pierwszy tytuł, zaś rok później musiał uznać 

wyższość Prosta. Lata 1990 i 1991 to pewnie wygrane tytuły przez Brazylijczyka. Sezon 1992 i 1993 może nie były 

zbyt udane, lecz udało mu się osiągnąć coś niesamowitego w GP Europy 1993 – zdublował (czyli mieli do niego 

okrążenie straty) wszystkich zawodników oprócz siebie oraz Damona Hilla. Czarne chmury nadeszły jednak nad 

Senną wraz z przejściem do zespołu Williamsa w roku 1994, gdzie po nie dojechaniu do mety w pierwszych dwóch 

wyścigach sezonu nadeszło feralne GP San Marino. W kwalifikacjach zginął Austriak Rolland Ratzenberger i Senna 

pomimo wielkich nie chęci do startu w niedzielnym wyścigu, został niejako przymuszony przez ekipę Williamsa do 

startu przez bardzo słaby początek sezonu. Po starcie wyścigu i wczesnego samochodu bezpieczeństwa dwa bolidy 

wysunęły się na czoło stawki – był to Senna oraz Michael Schumacher. Nagle przed widokiem kamery niemieckiego 

kierowcy pokazał się okropny obrazek – samochód Ayrtona wyleciał z toru uderzając w batonową barierę. Koło 

bolidu nie wytrzymało impetu i trafiło w głowę Brazylijczyka. Służby ratownicze bezzwłocznie podjęły akcję 

ratowniczą. Na tor wleciał śmigłowiec, podczas transportu Senny do szpitala dwukrotnie ustała akcja jego serca. 

Niestety, o godzinie 18:40 podano komunikat, który rozkruszył wszystkich fanów formuły jeden na świecie na tysiące 

małych kawałków – Ayrton Senna nie żyje. Wielki mistrz, geniusz formuły jeden i jeden z największych ludzi na 

Ziemi zmarł robiąc to co kochał. Po odzyskaniu bolidu Senny odkryto w kabinie jedną rzecz – zakrwawioną flagę 

Austrii, którą miał pomachać po zakończeniu wyścigu na cześć zmarłego Ratzenbergera.  

 

Przed ujawnieniem miejsca pierwszego wymienię kilku innych wielce utalentowanych kierowców: Damon Hill, 

Fernando Alonso, Huan Manuel Fangio, Nelson Piquet. 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrz nad mistrzami – najlepszy kierowca w historii to nie mógł być kto inny jak nie Michael Schumacher. 

Człowiek, który łączył ludzi, widzący ludzkie tragedie i wspaniały zawodnik - tymi słowami można nazwać 

Niemca. Urodził się on w Hurth 3.01.1969 roku. W wieku 4 lat dostał swój pierwszy gokart. Licencję kartingową 

wyrobił sobie on dopiero w wieku 12 lat, ale nie w Niemczech lecz w Luksemburgu (w Niemczech można było ją 

dostać dopiero od 14 roku życia). W roku 1984 wygrał on mistrzostwo kraju w tej klasie wyścigowej. W roku 1990 

zdobył pierwsze miejsce w Niemieckiej Formule 3 i dołączył do programu rozwojowego Mercedesa. Debiut w 

Formule jeden zaliczył podczas GP Belgii w zespole Jordan (czyt. Dżordan). Zakwalifikował się na wyśmienitym 

7 miejscu (lepiej od swojego partnera z zespołu), jednakże fortuna nie dopasowała mu w wyścigu – nie dojechał 

on do mety, lecz skierował na siebie tysiące spojrzeń kibiców i zespołów. Ostatecznie Schumacher w roku 1991 

uzyskał miejsce na stałe w Benettonie. Sezony 1991-1993 nie były one dobre dla Schumachera gdyż były one 

dominowane przez Williamsa oraz McLarena więc nie mógł podjąć on walki o tytuł. Sytuacja się zmieniła, jednak 

w sezonie 1994 gdzie to właśnie Niemiec zdobył mistrzostwo, było ono jednak przyćmione przez tragiczną śmierć 

Senny podczas GP San Marino. Następny rok to ponowne wygranie tytułu przez Schumachera, jednakże chwała 

miała go jeszcze za sobą pociągnąć wraz z przejściem do Ferrari. Początki nie były jednak kolorowe –  

z pierwszych 16 wyścigów nie ukończył aż 6. Zakończył sezon na trzecim miejscu, co było i tak przyzwoitym 

wynikiem. Sezon 1997 to walka do ostatniego wyścigu o tytuł z Kanadyjczykiem Jaquesem Villnuewem – 

ostateczne starcie wygrał zawodnik z kraju klonowego liścia za celową kolizję Schumachera za co został ukarany 

zakazem startu w mistrzostwach świata. Następne lata 1998 i 1999 to walka z Finem Miką Hakkinenem. 

Ponownie jednak to jego rywal był górą, jednakże Schumacher skwitował to później słowami, iż właśnie jego 

najbardziej szanował ze swoich rywali. Sezony 2000-2004 to pewna dominacja połączenia Michaela i Ferrari, 

jednakże wspaniałą pasję miał przerwać pewien młody Hiszpan – Fernando Alonso. Wraz z nowymi regulacjami 

w 2005 roku u Ferrari znowu pojawiły się problemy z niezawodnością i tak Schumacher przegrał z Fernando 

Alonso tytuł o ponad dwukrotną ilość punktów. Sezon 2006 wydawał się być ostatnim wielkiego mistrza, po raz 

drugi młody Hiszpan zdobył tytuł a on pożegnał się z fanami wtedy jak się wydawało już na zawsze. Powrócił on 

jednak w 2010 aby jeszcze na trzy sezony ścigać się w zespole Mercedesa wraz z Nico Rosbergiem. Nie wygrał 

on żadnego wyścigu, lecz wywalczył ostatnie pierwsze miejsce w kwalifikacjach podczas GP Monako, i tak 

podczas wyścigu na torze w Sao Paulo ostatni raz Schumacher przejechał końcową linię mety dając miejsce do 

lśnienia młodej gwieździe – Sebastianowi Vettelowi. 

 

Jak wiemy jednak miał on się znaleźć na ustach całego świata ponownie – jednakże nie z dobrego powodu – 

29.12.2013 miał on poważny wypadek na nartach i do dziś nie ma z nim kontaktu. Jego śmierć to byłaby ponowna 

wielka starta dla świata sportu – porównywalna do śmierci Senny. 

Ważnym elementem legendy Schumachera było także jego wielkie serce w stosunku do swoich rywali. 

Przykładem może być wtedy gdy podczas GP Włoch w 2000 roku zrównał się zwycięstwami z Ayrtonem Senną 

i w momencie zadania pytania przez dziennikarza czy dla niego znaczy coś ten rekord, Schumacher 

odpowiedział, że tak i zaczął płakać na wizji, gdyż warto przypomnieć, iż on widział ten śmiertelny wypadek 

Brazylijczyka bezpośrednio jako pierwszy. Do końca prasowego wywiadu nie potrafił się do końca pozbierać  

i wtedy pokazał, że ma wielkie serce i pomimo rywalizacji z innymi kierowcami potrafi się z nimi przyjaźnić. 

 

Wiktor Rodkiewicz, kl.8a 
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Zakrzewska wcześnie zainteresowała się medycyną. Wystąpiła o przyjęcie do rządowej szkoły położniczej 

Królewskiego Szpitala Charité w Berlinie. Zgłosiła się w wieku dziewiętnastu lat i ponownie w wieku 

dwudziestu lat, tylko po to, aby była wielokrotnie odrzucana. Dr Joseph Schmidt, profesor tej szkoły, był 

pod wrażeniem jej wytrwałości. Po kilku aplikacjach Zakrzewska trafiła do szkoły. Była najmłodszą kobietą, 

która uczęszczała do szkoły. Osiągnęła lepsze wyniki niż jej koledzy z klasy i ukończyła program w 1851 

roku. Dr Schmidt był pod takim wrażeniem sukcesu Zakrzewskiej, że podjął próbę mianowania jej położną 

naczelną w randze profesora uczelni. Żadna kobieta nigdy nie piastowała tego stanowiska, a wokół tej 

nominacji toczyły się debaty. Mimo wyzwań Zakrzewska została powołana na to stanowisko w wieku 

dwudziestu dwóch lat. Mentor Zakrzewskiej zmarł zaledwie kilka godzin po objęciu stanowiska. Bez 

wsparcia dr Schmidta w roli głównej położnej protesty i sprzeciw personelu doprowadziły do jej 

przedwczesnego zwolnienia po zaledwie sześciu miesiącach na tym stanowisku. 

Uważała, że kobiety rozpaczliwie potrzebują szpitala, w którym nie odmówiono im możliwości 

prowadzenia zajęć klinicznych i mogliby praktykować medycynę. Szpital dla kobiet i dzieci w Nowej Anglii 

otworzył swoje podwoje 1 lipca 1862 r. Celem tej uczelni było zapewnienie kobietom leczenia lekarskiego 

przez lekarzy ich płci, aby zapewnić kobietom możliwość doświadczenia zastosowania klinicznego. 

medycyny i szkolenia pielęgniarek. Podkreśliła swoje zamiary udowodnienia, że kobiety są tak samo zdolne 

jak mężczyźni do prowadzenia szpitala i praktykowania medycyny. Większość swojej opieki oferowali 

biednym za darmo lub za niewielką opłatą, przyjmując darowizny od swoich zwolenników. Jej personel 

rozrastał się przez lata i obejmował wielu wybitnych lekarzy. 

Zakrzewska przyczyniła się w znacznym stopniu do ostatecznej akceptacji lekarek. Była także zwolenniczką 

prawa wyborczego kobiet. Otwarcie walczyła ze stereotypami na temat kobiet i dyskryminacją rasową, 

zatrudniając w swoich szpitalach czarnoskóre pielęgniarki.  

Anika Grabowska, kl. 8a 

 
 

Źródła: 

- https://www.britannica.com/biography/Marie-Elizabeth-Zakrzewska 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Elizabeth_Zakrzewska 

- https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7459/Maria_Elzbieta_Zakrzewska_1829_1902 

_pionier_kobiecej_sluzby_zdrowia-w_USA_110_rocznica_smierci.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
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- pierwsza kobieta z doktoratem z medycyny, która przełamała bariery 

blokujące kobietom dostępu do edukacji i udowodniła, że zawód 

lekarza nie jest przeznaczony jedynie dla mężczyzn. Zakrzewska 

prowadziła udane życie, przełamując bariery utrudniające kobietom 

uprawianie medycyny, 

Urodziła się 6 września 1829 r. W Berlinie (Niemcy) - zmarła 12 maja 

1902 r. W Jamaica Plain (obecnie w Bostonie), Massachusetts (USA). 

Była najstarszą z sześciorga dzieci.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Elizabeth_Zakrzewska
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7459/Maria_Elzbieta_Zakrzewska_1829_1902
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7459/Maria_Elzbieta_Zakrzewska_1829_1902_pionier_kobiecej_sluzby_zdrowia-w_USA_110_rocznica_smierci.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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Wielu z was, zapewne słyszało o pamiętnej bitwie o klasztor, pod miejscowością Monte Cassino. Ale czy 

macie pewność, że wiecie o wszystkim i znacie ukryte przed światłem dziennym sekrety tego wydarzenia? 

Chciałabym wam trochę o tym opowiedzieć, mam nadzieję, że ten świat pełen spisków, walk, krwi na 

dłoniach, niewinnych, ale skazanych na śmierć ludzi, a także twierdzy znajdującej się pod Monte Casino, 

nad którą skupię się najbardziej, was zainteresuje.  

Wszystko zaczęło się wiele dni, miesięcy, a może nawet i lat wcześniej, ale ja skupię się na razie na okresie 

czasu od 9 lipca do 17 sierpnia 1943 roku. W tym dniu światło dzienne ujrzała operacja o wdzięcznej nazwie 

"Husky", która przeprowadzana miała być na włoskiej wyspie Sycylii przez sprzymierzone nam wojska. 

W czasie jej trwania, dokładnie 25 lipca, prawdopodobnie wam znany Benito Mussolini przegrał. Zaczęły 

się rozmowy skrupulatnie ukrywane przed aliantami. Zakończyły się one 3 września podpisaniem traktatu 

rozejmowego. 10 dni później Włochy zdecydowały się na nieco ryzykowny, ale mówiąc szczerze potrzebny 

krok, jakim było wypowiedzenie wojny Niemcom. Sytuacja się jednak skomplikowała, ponieważ Włoska 

władza nie wiedziała, że Niemcy byli na to przygotowani i czekali na odzew z ich strony, by móc 

zaatakować.  

W odwecie zaczęli okupywać ich tereny. Nikt się tego nie spodziewał, ale doszło do czego doszło. Cała 

Sycylia została opanowana i zajęta przez wojska niemieckie. Rozpoczęły się przygotowania do 

nieuniknionej walki. Niemcy dotarli do pewnego bastionu górskiego, broniącego dostępu do terenów 

Rzymu, inaczej nazywanego Linią Gustawa, zajmując go na dobre. Tak, dobrze myślicie, mowa tu  

o murach masywu Monte Casino. Na przeciw Niemiec stanęło: 25 dywizji i wiele, wiele brygad, których 

dokładnej liczby nie znamy. W sumie liczyli oni ok. 1,5 miliona ludzi. Włochy miały również pomoc  

z powietrza. W skład ich jednostek wchodziło 4 tysiące samolotów oraz marynarka wojenna. Sami Niemcy 

liczyli 23 dywizje, skupiające w sobie prawie pół miliona dobrze wyszkolonych oraz uzbrojonych 

niemieckich żołnierzy.  

Jak już mówiłam, niemieckie oddziały zabarykadowały się w klasztorze. Alianci podjęli 3 próby 

wtargnięcia tam, jednak żadna z nich się nie powiodła. Linia Gustawa nasycona została dużą ilością 

różnorodnej broni np. działami czy moździerzami. Sprzymierzeńcy postanowili spróbować raz jeszcze 

odbić twierdzę, nadając operacji kryptonim "Diadem". Każda dywizja posiadała: dwie brygady, piechotę, 

parę pułków różnej artylerii oraz parę batalionów. Dowódcą został być może znany wam Władysław 

Anders. W tym samym czasie Polacy przygotowywali się do walki w Egipcie. 11 maja 1944 roku rozpoczęło 

się artyleryjskie przygotowanie natarcia.  

12 maja o 1 w nocy ruszyły zaś dwie polskie dywizyjne piechoty wysłane do natarcia. Niestety misja się nie 

powiodła, a naszą stratą było 1000 żołnierzy. Dowódcy zauważyli i wyeliminowali swoje błędy 

przygotowując się do kolejnego natarcia w dniach 13-16 mają 1944 roku. Pod wieczór, 16 maja, podjęto 

już drugą próbę przejęcia klasztoru. Postanowiono niemal od razu przejść do użycia artylerii, przy której 

pomocy miały zostać wyeliminowane wskazane przez dowódców cele. Głównie były to zbiorowiska 

moździerzy czy niemieckiej artylerii. Dywizje podzielono na mniejsze brygady i kazano wypełniać mniejsze 

misje, rezygnując z frontalnego ataku.  

 

Główna walka została zaplanowana na godzinę 7 rano, 17 maja. Polakom udało się zdobyć wzgórze 539, 
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Główna walka została zaplanowana na godzinę 7 rano, 17 maja. Polakom udało się zdobyć wzgórze 539, 

Gardziel, Widmo, a także część wzgórza o wdzięcznej nazwie "San Angelo". Walka była bardzo zacięta. 

Niemcy skutecznie atakowali z powietrza, sprawiając, że polskie bataliony zostały zatrzymane i zmuszone 

do częściowego odwrotu. Polacy walczyli dzielnie, czego efektem było zdobycie najważniejszych pozycji 

obronnych, wpisując w to wzgórze, na którym położony został klasztor. Pierwszy patrol, który dotarł do 

ruin, na znak zwycięstwa zostawił w tamtym miejscu swój proporzec. 

Mimo że najważniejsza walka się zakończyła, prawdziwy koniec przeciągnął się aż do 31 maja 1944 roku. 

Straconych zostało wiele żołnierzy, zarówno niemieckich jak i polskich. Skutkiem naszej wygranej było 

otwarcie głównej drogi do Rzymu oraz powrót rządu włoskiego na swoje miejsce. Do samych Włoch 

wkroczyło również 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Walka zakończyła się na naszą korzyść, już na 

dobre.   

Kalina Antosz, 7a 
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Źródła: 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino  

https://www.wojsko-polskie.pl/bitwa-monte-cassino/ 

 

 

Na początku XV w. Warszawa uzyskała lokację na prawie chełmińskim. Miasto rozwijało się dynamicznie, a unia  

z Litwą doprowadziła do wzrostu znaczenia Warszawy i wyróżnienia jej spośród innych miast. Za rządów zasłużonego 

dla miasta księcia mazowieckiego Janusza I Starszego (1374-1429)  Warszawa pełniła już na Mazowszu funkcje 

stołeczne, stając się w 1406 r., po przeniesieniu kolegiaty z Czerska, centrum władzy świeckiej i duchowej. Zostało to 

potwierdzone w 1413 roku, kiedy to oficjalnie przeniesiono stolicę Mazowsza z Czerska do Warszawy.  Warszawa była 

stolicą ziemi i księstwa do 1526 roku..  

W drugiej połowie XV wieku, Warszawa stopniowo powiększała swoją przewagę wśród miast mazowieckich. Rozwój 

miasta spowodował iż do Warszawy zaczęła napływać ludność z miast Prus Królewskich oraz bardzo nieliczna  

z Niemiec. Za rządów Bolesława V (1454–1488) oraz Konrada III (1488–1503), Warszawa rozwijała się jako ważny 

ośrodek handlowy, co związane było z wzrastającym znaczeniem eksportu zboża do Prus. Miasto włączyło się 

wówczas do wielkiej wymiany towarowej na szlaku lądowym pomiędzy Litwą, Rosją i Niemcami, co spowodowało iż na 

początku XVI wieku zdystansowała starsze, w poprzednich wiekach większe miasta na Mazowszu. W 1510,  

w prawobrzeżnej oraz lewobrzeżnej Warszawie (wraz z przedmieściami), zamieszkiwało ok. 4700 osób. 

Dalszy rozwój miasta związany był z włączeniem w 1526 r. Mazowsza, a wraz z nim Warszawy do Korony oraz  

z unią lubelską, zawartą w 1569 r Mieszczaństwo otrzymało wiele przywilejów. Dzięki ułatwieniom podatkowym, 

rozwijać się mógł handel oraz wszelkie przejawy mieszczańskiej przedsiębiorczości. W dworze jazdowskim 

zamieszkała, po śmierci Zygmunta Starego, królowa Bona. Także jej syn, Zygmunt August, wolał przebywać  

w Warszawie niż w Krakowie.  

Warszawa stała się ważnym ośrodkiem politycznym: stolicą województwa mazowieckiego, siedzibą monarchy  

i urzędów centralnych. W 1569 roku na sejmie w Lublinie (na którym zawarto słynną unię lubelską – z Litwą) uchwalono, 

że Warszawa będzie miejscem obrad sejmów walnych Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.  

W 1573 roku stała się ona także miejscem elekcji polskich władców.  
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https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino
https://www.wojsko-polskie.pl/bitwa-monte-cassino/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Królewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolesław_V_warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_III_Rudy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zboże
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_(państwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze


   

 

   

 

  

Do prawdziwego ustołecznienia Warszawy przyczynił się bezpośrednio pożar 

Wawelu w 1595 roku. W 1596 r. przybył do Warszawy dwór króla Zygmunta III 

Wazy, w tym samym roku król rozpoczął przebudowę zamku na rezydencję 

królewską. Król przeniósł swą rezydencję, dwór królewski oraz wszystkie 

urzędy koronne z Krakowa do Warszawy. Wraz z Zamkiem Królewskim 

rozwijało się całe miasto i do 1610 roku Warszawa stała się praktycznie, choć 

jeszcze nieformalnie, stolicą Rzeczypospolitej. W 1611 r. Zygmunt III Waza 

osiadł tu na stałe wraz z dworem. Nastąpił rozwój terytorialny miasta, powstały 

nowe osady; wokół Warszawy budowano rezydencje magnackie, zakładano 

folwarki oraz prywatne miasta (zwane jurydykami), m.in.: Skaryszew (prawa 

miejskie 1641), Nowe Leszno (1648), Praga (1648), Grzybów (1650), Tamka 

(1652), Solec (1675). Ulepszano urządzenia miejskie. W drugiej połowie XVI 

w. uruchomiono wodociągi, w końcu XVI w. — powstały brukowane ulice,  

w latach 1568–1603 funkcjonował pierwszy stały most na Wiśle. Miasto pełniło 

rolę ważnego ośrodka lądowego handlu tranzytowego ze wschodu na zachód, 

utrzymującego kontakty handlowe m.in. z krajami niemieckimi, Francją, 

Włochami. Trwał rozwój spławu wiślanego, umożliwiającego eksport zboża  

i towarów leśnych przez Gdańsk oraz import wyrobów przemysłowych  

i konsumpcyjnych. Słabiej rozwijało się rzemiosło. W pierwszej połowie XVI w. 

notowano ok. 20 cechów, reprezentujących głównie rzemiosła spożywcze  

i usługowe. W 1620 r. Warszawa liczyła ok. 12 tys. mieszkańców, 1655 — ok. 

20 tys. Byli to głównie Mazowszanie, a także przybysze z innych dzielnic 

Korony oraz Niemcy, Włosi, Francuzi, Holendrzy, Szkoci, Ormianie i inni. 

 

 
 

s. 13                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

Szkolny miesięcznik historyczny                                                                                                                         s. 15 

Źródła: 
 L. Królikowski, B. Orłowski Warszawę nie od razu zbudowano, Wydawnictwo Instytutu 
Historii, Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa 1993 

Encyklopedia Warszawy, praca zbiorowa pod red. B. Petrozolin - Skowrońskiej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 

 
 

Kolumna Zygmunta  
(wzniesiona w 1644 r.) 
 

Niestety złote lata rozwoju Warszawy nie trwały długo. Podupadła ona w okresie wojen polsko-szwedzkich 

(potopu szwedzkiego), w latach 1655-1660. W wyniku działań wojennych legły w gruzach bogate rezydencje 

magnackie, a znajdujące się w nich meble, dzieła sztuki, archiwa i biblioteki wywieziono do Szwecji.  

Kolejny okres rozkwitu przeżyła Warszawa za panowania króla Jana III Sobieskiego, który przyczynił się do 

zagospodarowania przede wszystkim południowych terenów stolicy. W 1677 nabył dobra Milanów i rozpoczął 

budowę reprezentacyjnej podmiejskiej rezydencji, dając jej nazwę Villa Nova. Z żoną króla wiąże się 

natomiast Marymont położony na północ od miasta, nazwany tak (wzgórze Marii) na cześć królowej Marii 

Kazimiery. Król wspierał kulturę i naukę i, łożąc na artystów i uczonych, przyczynił się do rozwoju tych dziedzin. 

Zebrał on pokaźną bibliotekę i ufundował wiele okazałych budowli.  Z kolei z inicjatywy królowej powstała w 

Warszawie centralna hala targowa zwana Marywilem, wybudowana na terenie obecnego placu Teatralnego  

i Teatru Wielkiego. W tym samym czasie powstały także: pałac Krasińskich, kościoły Sakramentek na Nowym 

Mieście, Kapucynów przy ul. Miodowej, Karmelitów na Krakowskim Przedmieściu. 

Maciej Bartosz-Białoskórski 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_w_Wilanowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marymont-Potok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kazimiera_d’Arquien
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kazimiera_d’Arquien
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marywil_(Warszawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_Krasińskich_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Kazimierza_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Przemienienia_Pańskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Przemienienia_Pańskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Przemienienia_Pańskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Wniebowzięcia_Najświętszej_Maryi_Panny_i_św._Józefa_Oblubieńca_w_Warszawie
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Jakie zadania realizuje kierowany przez 

Panią Oddział Komunikacji i Udostępniania 

Narodowego Archiwum Cyfrowego? 

 
Zadaniem OKiU jest przybliżenie odbiorcom 

tego, co na wcześniejszych etapach 

wypracowały oddziały NAC odpowiedzialne za 

digitalizację, opracowanie zbiorów  

i przygotowanie narzędzi cyfrowych.  

W związku z tym prezentujemy zasób 

fotograficzny, dźwiękowy i filmowy NAC  

w internecie, zwłaszcza za pomocą galerii na 

naszym profilu facebookowym i postów na 

Instagramie, a także w postaci wystaw 

plenerowych i muzealnych, albumów 

fotograficznych czy wydarzeń edukacyjnych, 

spacerów miejskich, warsztatów i webinarów. 

Dbamy także o wykorzystywanie naszych 

zbiorów w prasie, radiu i telewizji, a także  

w inicjatywach podejmowanych przez naszych 

partnerów. Udostępniamy również zbiory NAC 

w Biurze Obsługi Klienta – każdy może tu 

przyjść i odsłuchać nagrania lub obejrzeć 

zdjęcia, które nie mają jeszcze cyfrowych 

kopii.  

 

Z jakimi podmiotami zewnętrznymi 

współpracuje OKiU?  

 

Współpracujemy z instytucjami kultury, 

jednostkami samorządowymi, fundacjami  

i stowarzyszeniami, a także z innymi 

archiwami. Często jesteśmy też w kontakcie  

z dziennikarzami, którzy korzystają z naszych 

zbiorów przy okazji przygotowywanych 

programów.  

 

Jakie działania edukacyjne, szkoleniowe  

i wydawnicze  realizuje OKiU? 

 

i wydawnicze  realizuje OKiU? 

 

OKiU prowadzi lekcje archiwalne dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych 

oraz wizyty dla studentów, zarówno w 

wersji stacjonarnej, jak i online. Można 

także wziąć u nas udział w warsztatach 

rodzinnych czy warsztatach dotyczących 

profesjonalnego zabezpieczania  

i digitalizowania domowych archiwów. 

Prowadzimy też szkolenia dla nauczycieli, 

które przybliżają działalność NAC, jego 

zasób i możliwości jego wykorzystania. 

Wydajemy również albumy, prezentujące 

twórczość fotografów, których zbiory trafiły 

do NAC. Są one dostępne w wersji 

drukowanej, a także w postaci e-publikacji.  

  

W jaki sposób OKiU wspiera 

działalność naukową archiwum?  

 

Pracownicy OKiU uczestniczą 
spotkaniach naukowych, organizowanych 
dla zespołu NAC, wygłaszając na nich 
prelekcje dotyczące obszarów, w których 
się specjalizują. Występują także na 
konferencjach naukowych i wydarzeniach 
branżowych, a także przygotowują 
artykuły do czasopism naukowych  
i popularnonaukowych. 
 
Jakie usługi  dla użytkowników, 
chcących skorzystać z zasobów 
NAC,  oferuje OKiU?  
 
Za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, 

mieszczącego się przy ul. Hankiewicza 1 

w Warszawie,  oferujemy możliwość 

bezpośredniego zapoznania się  ze 

zbiorami NAC – można u nas przejrzeć 

fotografie, które nie są jeszcze 

zdigitalizowane i udostępnione w 

WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ LEBENSZTEJN – 
kierownikiem Oddziału Komunikacji i Udostępniania 

Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

 
fotografie, które nie są jeszcze 
zdigitalizowane i udostępnione  
w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl, 
np. z zespołu Centralnej Agencji 
Fotograficznej (12 milionów klatek 
negatywów!), a także odsłuchać 
nagrania, m.in. z Polskiego Radia  
z lat 1945-1986. Możliwe jest także 
zamówienie u nas skanów fotografii 
lub kopii cyfrowych nagrań, jeżeli 
pozwalają na to prawa autorskie. 
Administrujemy również serwisem 
szukajwarchiwach.gov.pl, który 
gromadzi materiały archiwalne ze 
wszystkich archiwów państwowych  
i innych instytucji – na Szukaj  
w Archiwach można je przeglądać, 
zamawiać w większym formacie czy 
tworzyć z nich autorskie kolekcje.  
  
W jaki sposób mogłaby Pani 
zachęcić młodych ludzi do 
korzystania z zasobów NAC?  
 
Zbiory NAC to prawie 16 milionów 
fotografii i ponad 40 tysięcy nagrań 
dźwiękowych – można tu znaleźć 
dosłownie wszystko! Mamy zdjęcia 
sławnych postaci, gwiazd filmu  
i sportu, dokumentacje historycznych 
wydarzeń, wyjątkowe kadry  
z przedwojennej i powojennej 
Warszawy czy Krakowa. Ponad 270 
tysięcy zdjęć jest też dostępnych 
online w serwisie 
szukajwarchiwach.gov.pl, skąd 
można je samodzielnie i bezpłatnie 
pobrać i dalej przetwarzać – wycinać 
ich fragmenty, dowolnie zestawiać 
czy robić z nich kolaże. Można z nich 
korzystać do szkolnych zadań, ale też 
zrobić przy ich pomocy nietypowy 
prezent, nadrukowując jedno  
z naszych zdjęć na torbę czy 

koszulkę, czy po prostu stworzyć na 
ich podstawie mema lub gifa.  
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koszulkę, czy po prostu stworzyć na ich podstawie mema lub gifa.  
  
Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy w NAC? 
 

Są to właściwie aż trzy kwestie. Po pierwsze to praca w bardzo zróżnicowanym zespole ludzi, o różnych specjalizacjach, bogatym 

doświadczeniu i niezwykłej pasji związanej z tym, co robią; po drugie to możliwość działania z ogromnym zbiorem fotografii,  

w którym ciągle odkrywam nowe i zaskakujące materiały. I wreszcie niesamowita przyjemność i satysfakcja z kontaktu z naszymi 

odbiorcami, rozmawiania z nimi o naszych zbiorach i podsuwania im perełek, które przekazują dalej w świat.  

 
Bardzo dziękuję za wywiad. 

Wojtek Bartosz-Białoskórski 

Wojtek 

 

 

S Z K O Ł A   W   D O M U  cz. VII 

Wojtek zaczął regularnie kupować karty i wydawać je na gry. Ponieważ niektóre mu się nudziły, a inne okazywały się być 

mniej spektakularne. Albo po prostu chciał mieć nową grę. Lecz coś mu w tym przeszkodziło... wrócił do szkoły. Miał już 

mniej czasu na granie w gry z powodu dużej ilości pracy domowej, nauki do testów i sprawdzianów. Przy okazji wracania do 

domu kupował je w sklepach i kioskach. Już minęło kilka tygodni od kiedy kupił pierwszą kartę i bardzo się mu to spodobało. 

Miał już tyle gier, że mógłby się zaszyć w pokoju i grać w nie przez wiele tygodni. Lecz przez lekcje w zasadzie cały dzień 

siedział w szkole. Po powrocie do domu zwykle grał w gry. Już nie miał kontaktu z przyjaciółmi i stawał się samotnikiem.  

I Wojtek stałby się odłączonym od świata człowiekiem, gdyby nie jego mama, która odciągnęła go od komputera mówiąc: 

- IDZIEMY NA LODY!!! 

Laptop przestał być jego najważniejszym przedmiotem użytku codziennego, ponieważ zaczął wychodzić z domu. Nie tylko 

na lody, ale również na spotkania z przyjaciółmi. Owszem, czasami jeszcze grał w gry, ale już rzadziej. I na placyku rozmowy 

wyglądały mniej więcej tak:  

- W co gramy? - pyta się Wojtek. 

- W berka! - odpowiada Darek i ganiają się całą klasą po placyku. Albo: 

- Widzieliście wczorajszy mecz??? 

-Pewnie! 

-Nieźle grali... 

-A żebyś wiedział! Widziałeś bramkę w 67 minucie? 

-Oczywiście! Chyba najlepsza bramka w meczu! 

I tak Wojtek spędzał długie godziny bawiąc się z przyjaciółmi, by po kilku godzinach wrócić do domu i zjeść obiad, odrobić 

lekcje, chwilkę pograć na komputerze. Potem budził się w swoim łóżku, aby następnego poranka nie zaspać do szkoły. I tak 

cały tydzień... do weekendu, bo co się będzie działo w weekend będzie niezbyt hmm... jakby to ująć? Dowiecie się w 

kolejnym rozdziale.                 

Kajetan Miciński – Byrski, kl. Vb                                                  
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S Z K O Ł A   W   D O M U  cz. VIII 

Weekend... wolne nieprawdaż? Można robić co się chce - pojechać na działkę, pójść na basen, obejrzeć ciekawy film w kinie. 
Tyle rzeczy do zrobienia, ale Wojtek... zaspał. Nic nowego, a problemów to nie sprawi – na pewno nie w weekend, można 
wstać nawet o 15:00 i nic się nie stanie. No chyba, że miałeś coś na 14:00, to wtedy jest już problem. Ale Wojtek nie wstał 
tak późno, bo wstał o 13:00 nie tak źle... w końcu sen to zdrowie! Jednak wstanie z łóżka rano w przypadku Wojtka jest 
baaardzo rzadkie. Tak rzadkie jak sucha woda. Tak właśnie zaczął się najlepszy weekend w życiu Wojtka. Otóż gdy doczłapał 
się do kuchni, czekali tam jego rodzice z pudełkiem. Nie takim zwykłym! Mianowicie była to... klatka? Pudełko z kratką? Ci 
którzy mają zwierzaki i z nimi podróżują, wiedzą o co chodzi. W tym pudełku było... Poproszę o werble... małe biało-czarne 
coś. Był to: 

- KOTEK!!! - ucieszył się Wojtek. - Skąd go macie? Zostaje u nas? Czy...  

- Ejejejej - skarciła go mama - nie tak szybko! 

- Odpowiadając na twoje pytania - powiedział tata. - Po pierwsze: tak, to jest kotek. Po drugie: mamy go ze schroniska. Po 
trzecie: tak, zostaje u nas! - krzyknął tata. 

- To taki prezent na dzień dziecka. Wiemy, że bardzo chciałeś mieć kotka. Pamiętam nawet jak tydzień temu przechodziliśmy 
obok sklepu ze zwierzętami i mówiłeś, że chcesz go mieć - powiedziała mama spokojnie - ale jest sprawa, którą ci 
powierzymy. 

- Jaka? - zapytał Wojtek. 

- Wybór imienia - odpowiedziała mama. Może być cokolwiek, żeby tylko nie było niepasujące, głupie lub wymyślone tak 
znikąd. Coś kreatywnego, zmyślnego, interesującego! Rozumiesz? 

- Tak! postaram się coś znaleźć. A jeszcze... Ile on ma lat? - zapytał z zaciekawieniem Wojtek. 

- On? nawet pół roku nie ma! - odpowiedział tata. 

I tak zaczęła się opieka nad małym nieposłusznym kotkiem. 

Kajetan Miciński – Byrski, kl. Vb                                                  

 

 Pozytywne fakty na pocieszenie 

1. Już nie jest „jak w garncu”, zima się już nie „przeplata” z latem, już nawet nie jest "jak w gaju". 

2. Pszczoły dopiero niedawno zaczęły swoją pracę, a my ją właśnie kończymy! 

3. Już tylko kilka dni do wakacji! 

4. Dzień czekolady jest tylko raz w roku, poniedziałek jest co tydzień.  

5. 1. miejsce w rankingu zjadaczy czekolady przypada Szwajcarii. Każdy mieszkaniec tego kraju zjada 120 

tabliczek czekolady rocznie. Do dzieła! Można spróbować pobić rekord.  

6. 22 kwietnia był Dzień Ziemi. Czy ona o tym wie?  

7. Można już chodzić bez maseczek. Jak wyjdzie słońce, twarze się opalą w całości.  

8. Lato będzie ciepłe, albo nie, ale przecież przyzwyczailiśmy się do siedzenia w domach.  

9. Był Dzień Dziecka. Rodzice na pewno się cieszyli.  

10. Oceny poprawiać lepiej późno niż wcale. 

11. Można przemyśleć sprawę schowania kozaków i rękawiczek. 
 

Urszula Bojakowska, kl. 5b 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

1. Jeśli nie ma chmur mówimy że jest …... 
2. Kiedyś w szkole była akcja …..... maj 
3. Zazwyczaj białe ale nie tylko, kwiatki kwitnące w maju w lesie 

4. Biały kwiatuszek z żółtym środkiem 

5. W maju nareszcie możemy zobaczyć je w parku 

6. Oprócz bzów na matury kwitną także …..… 

 

                                           

                 1.                          

      2.                                      

      3.                                      

               4.                            

           5.                                

         6.                                  

         7.                                  

                                           

 

1. Ulica między „Jordankiem” a szkołą  
2. Żeby ją wyliczyć dodajemy do siebie wszystkie oceny i dzielimy przez liczbę przedmiotów  
3. Inaczej świadectwo szkolne  
4. Czerwony na świadectwie  
5. Spotkamy się z nimi w szkole dopiero we wrześniu  
6. … galowy, biała koszula i ciemny dół  
7.  … roku szkolnego, po nim wakacje  

 

Urszula Bojakowska, kl. Vb 
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