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Zachęcamy do sięgnięcia po 

artykuły poświęcone historii 

naszego kraju, bowiem 1 września 

to nie tylko początek roku 

szkolnego, ale też inna data 

upamiętniająca ważne wydarzenie 

– wybuch II wojny światowej. 

Poznacie zatem kilka znanych 

osobistości z tamtego czasu, 

wielkich i walecznych generałów, 

ale też i ludzi, którzy ryzykowali 

życie, by uratować innych. 

 

Z racji tego, że jesień sprzyja 

molom książkowym, nie zabraknie 

też czytelniczych propozycji, 

krzyżówki i… „wrześniowych 

pozytywów”. 

 

Miłej lektury! 

 

Opiekunowie: 

 

p. A. Badaszewska 

p. A. Gajda 

p. A. Kowalska 

p. I. Nowak 
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Ochocki  
 

 Drodzy Czytelnicy! 

W Waszych rękach znajduje się wrześniowy 

numer Kuriera Ochockiego, a w nim wiele 

ciekawostek i faktów, nie tylko z życia 

szkoły! Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, 

co zmieniło się ostatnimi czasy w szkolnych 

murach, polecamy wywiad z Panią 

Wicedyrektor.  

 

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. 

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. 

Redaktor: Niestety, ale zaczynamy 

kolejny rok pracy w reżimie 

sanitarnym. Czy w związku z tym 

weszły jakieś nowe rozporządzenia, 

zmiany?  

Pani Wicedyrektor: Dlaczego 

niestety? Niestety zaczynamy rok 

szkolny, czy niestety w reżimie 

sanitarnym?  

Nowe - nie, nie wydaje mi się, żeby 

były nowe, które by Was zaskoczyły. 

Jedyne nowe, to że pierwsza ławka 

przed nauczycielem powinna być 

pusta. Poza tym wszystko jest to 

samo. Dystans, którego nie udaje się 

utrzymać. Noszenie maseczek, ale 

nie udaje się tego utrzymać. To też 

jest wina tego, że rodzice nie 

wyposażają uczniów w maseczki. 

Uczniowie często nie mają maseczek 

ze sobą. Ale też niektórzy rodzice nie 

zgadzają się z tym, żeby dzieci 

chodziły w maseczkach na terenie 

szkoły. 

Redaktor: Czy szczepienia na 

COVID_19 są dla uczniów 

obowiązkowe?  

Pani Wicedyrektor: Nie, nie, 

absolutnie nie są. Ponieważ 

mieszkamy w dużym mieście, 

największym w Polsce i dostęp do 

służby zdrowia jest dużo łatwiejszy 

niż w małych miasteczkach i na wsi, 

to myślę, że rodzice powinni ze 

swoimi dziećmi jednak iść od 

przychodni, a nie powinna się tym 

zajmować szkoła. Takie jest moje 

zdanie.  
 

 
 

 

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. 

Redaktor: A jakie Pani zdaniem jest 

prawdopodobieństwo, że wrócimy na 

naukę zdalną?  

Pani Wicedyrektor: Matematycznie 

rzecz ujmując prawdopodobieństwo 

½. Albo wrócimy, albo nie. Tak 

naprawdę to nie zależy od nas, tylko 

to zależy od wszystkich. Od 

odpowiedzialności społeczeństwa, za 

drugą osobę. Czy ludzie się 

zaszczepią, czy będą utrzymywać 

reżim sanitarny, czy będą dbać  

o siebie i otoczenie. I od rządzących, 

jaką decyzję podejmą.  

Redaktor: Jak z Pani strony jako 

nauczyciela i wicedyrektora szkoły 

wygląda działanie w reżimie 

sanitarnym? Jak Pani to ocenia?  

Pani Wicedyrektor: Same wiecie  

z doświadczenia, że papier jest 

cierpliwy i przyjmie każdy zapis. 

Natomiast utrzymywanie reżimu 

sanitarnego jest trudne, bo nawet jak 

wy wchodzicie do przebieralni 

dziewczęcej, to żadna z Was nie 

będzie się przebierała w maseczkach. 

Nie wierzę w to. Sama wchodząc do 

przymierzalni w sklepie odruchowo 

zdejmuję maseczkę, bo łatwiej się 

przebrać. Mam nadzieję, że będziecie 

zdrowi przychodzić do szkoły i to 

zagrożenie będzie mniejsze. 

Natomiast nie są przestrzegane 

zasady reżimu w stu procentach. Są 

przestrzegane tak w 70%, czyli jeśli 

chodzi o ocenę, to między 3 a 4.  

Redaktor: Wracając do tematu 

zdalnego, jakie były wg Pani zalety  

i jakie były wady tego nauczania? 
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Pani Wicedyrektor: Zanim 

odpowiem na to pytanie: dla kogo 

zalety i wady? Dla ucznia czy dla 

nauczyciela?  

Zalety dla ucznia takie, że ono  

w ogóle było. Bo było „coś”. 

Zaletą było to, że można było 

szybko skontaktować się  

z nauczycielem, nawet szybciej niż 

tutaj w szkole. Można było napisać 

Teamsami wiadomość, nauczyciel 

szybciej odpisał i szybciej 

przeczytał i było to szybsze niż  

w szkole, gdzie trzeba podejść do 

pokoju nauczycielskiego, zapukać  

i szukać nauczyciela. Łatwiejszy 

był też plan lekcji, bo nie trzeba 

było szukać sali, biegać, 

sprawdzać. Jak ktoś się spóźnił, 

mógł się włączyć później, zawsze 

mógł zrzucić winę na sprzęt 

(śmiech). Mieliście też jako 

uczniowie łatwiejszy dostęp do 

informacji i jak ktoś był chory, źle 

się czuł, to i tak mógł się włączyć, 

bo nie musiał iść od szkoły. Można 

było dłużej pospać, można było 

później zjeść śniadanie. To są 

zalety. Dla mnie też, bo nie 

musiałam biec wcześniej, nie 

musiałam robić makijażu. Nie 

trzeba się pokazywać, bo nie ma 

obowiązku kamerki, to też jest 

jakaś tam zaleta. Natomiast jakie 

są wady? Wady są takie, że 

nauczanie zdalne wymaga 

ogromnej dyscypliny od ucznia. 

Jeśli uczeń nie ma wypracowanej 

dyscypliny, nie ma w sobie 

potrzeby uczenia się, to może 

„popłynąć”. Czyli udawać, że się 

zalogował i że słucha, ale nie 

słuchać. Może przesłać prace 

domową kogoś innego. Może 

otrzymać pomoc od rodzeństwa, 

od rodziców, od koleżanek  

i kolegów albo z Internetu w czasie 

pracy klasowej, sprawdzianu 

online. I to jest ta niekorzystna 

strona nauczania zdalnego.  

I jeszcze bardzo niekorzystne jest 

to, że nie mieliście kontaktów 

między sobą na żywo i nie 
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I jeszcze bardzo niekorzystne jest to, 

że nie mieliście kontaktów między 

sobą na żywo i nie mogliście 

utrwalać materiału na żywo, czyli 

stacjonarnie. Bo jakby nie patrzeć, 

jak się uczycie stacjonarnie, to czy 

chcecie, czy nie chcecie, jednak na 

lekcji jesteście trochę obecni. A jak 

Was nie ma w szkole, to nie 

skupiacie się na lekcji tak bardzo jak 

w szkole.  

Redaktor: Netflix rozpraszał…  

Pani Wicedyrektor: No właśnie. 

Nauczanie online jest dla bardzo 

pilnych uczniów, którzy mają 

dyscyplinę. Ktoś, kto ma mniej 

dyscypliny, potrzebuje, żeby jednak 

sprawdził zeszyt, zobaczył co robi, 

uspokoił „nie rozmawiaj”. I tacy 

uczniowie polegli i my o tym wiemy.  

Redaktor: Nasi starsi koledzy  

i koleżanki pisali w maju egzamin 

ósmoklasisty. Jak im poszło?  

Pani Wicedyrektor: To zależy. 

Niektórym poszło bardzo dobrze  

a niektórym poszło poniżej ich 

oczekiwań. Wydaje mi się, że gdyby 

chodzili do szkoły i mogli być na 

lekcjach w szkole, poszłoby im 

zdecydowanie lepiej, ponieważ część 

z uczniów nie do końca uczciwie 

pracowała w domu, to nie doceniła 

tego, że to miganie się od 

obowiązków spowoduje, że wynik 

z egzaminu nie będzie tak wysoki, 

jak tego oczekiwali.  

Redaktor: A jak Pani porównuje 

średnią szkoły i średnią krajową. Czy 

było lepiej czy gorzej?  

Pani Wicedyrektor: Absolutnie 

było lepiej, w końcu zawsze 

Warszawa pisze lepiej, to było 20 

punktów procentowych lepiej.  

Redaktor: A pamięta Pani procenty?  

 

 

Pani Wicedyrektor: Matematykę 

pamiętam najbardziej, średnia 

matematyczna szkoły była na 

poziomie 64% a krajowa 47%.  

Z polskiego i angielskiego nie 

pamiętam procentów, ale było też 

dużo lepiej, angielski miał 

największą różnicę.  

Redaktor: A co Pani zdaniem 

wpłynęło na te wyniki? Trochę już 

Pani odpowiedziała na to pytanie…  

Pani Wicedyrektor: Trochę 

odpowiedziałam. To, że uczniowie 

nie pracowali systematycznie i nie 

mieli bata w postaci bycia tu  

w szkole. I jakby nie patrzeć, mieli 

nauczanie zdalne prawie cały rok. 

Poprzedni rok nie miał tak długo 

nauczania online, tak było tylko 

kilka miesięcy. Także trzymamy 

kciuki za Was dziewczyny i za 

wszystkich uczniów klas ósmych, 

żebyście jednak jak najdłużej byli w 

szkole, bo to jednak dla Was jest 

lepiej. Tym bardziej, że Wasza 

siódma klasa, to był cały rok 

zdalnie.  

Redaktor: Wróciliśmy do szkoły  

i zastaliśmy kilka niespodzianek. 

Wyremontowane sale, nowych 

nauczycieli. Czy może Pani 

zdradzić, czy coś jeszcze się 

wydarzyło, czy coś się zmieniło.  

Pani Wicedyrektor: Z takich 

zewnętrznych rzeczy. Sala 

gimnastyczna jest wyremontowana, 

ale jest jeszcze niedostępna. I to jest 

bardzo duża zmiana dla mnie, bo jak 

ja układałam plan lekcji, to nie 

mogłam też nikogo wrzucić do sali 

małej, „ruchowej”. 

 

mogłam też nikogo wrzucić do sali 

małej, „ruchowej”. 

Redaktor: A co się dokładnie stało 

z małą salą gimnastyczną i kiedy 

będzie włączona do użytku?  

Pani Wicedyrektor: Mała sala 

gimnastyczna uległa zalaniu, było 

tam 10 cm wody na podłodze. Po 

prostu nie nadawała się do użytku. 

Stało się to w sierpniu, kiedy były 

takie wielkie deszcze w Warszawie. 

No i teraz mamy poważny remont, 

włącznie ze zrobieniem instalacji na 

zewnątrz, żeby znowu woda nie 

zalała nam sali gimnastycznej. Jak 

wiecie wszystko dużo kosztuje, 

szkoła nie ma pieniędzy, a są 

trudności z dostępnością ekip 

budowlanych.  

Redaktor: Kiedy ta sala wróci?  

Pani Wicedyrektor: Mam nadzieję, 

że ciągu tego semestru wróci, ale to 

są moje przypuszczenia.  

Redaktor: Czy wie Pani jeszcze  

o innych planach na remont?  

Pani Wicedyrektor:  

W październiku będą wymienione 

okna w dużej sali gimnastycznej, 

także będzie cieplej, ale wcześniej 

przez kilka dni duża sala 

gimnastyczna będzie wyłączona. 

Jeszcze jedna rzecz powinna być 

wyremontowana, mianowicie 

bieżnia na boisku. Rosną tam 

drzewa, wielkie topole, które mają 

dużo korzeni i one zniekształcają 

bieżnię. Natomiast jeśli chodzi  

o inne  

Natomiast jeśli chodzi o inne 



   

 

   

 

 

  

inne remonty szkolne, to mam 

nadzieję, że nie. To jest obciążenie 

dla dyrekcji i staramy się robić takie 

remonty poza rokiem szkolnym.  

Redaktor: A o co chodzi z nowym 

nauczycielem angielskiego? Ja na 

początku myślałam, że to jest nowy 

uczeń, bo mamy nowego ucznia na 

liście…  

Pani Wicedyrektor: Tak, macie 

nowego ucznia na liście, który ma 

nauczanie indywidualne  

Redaktor: Pomyślałyśmy, że ten 

nowy nauczyciel to ten nowy uczeń.  

Pani Wicedyrektor: I zagadałyście 

na Ty? Nie daj Boże...  

Redaktor: Nie... 

Pani Wicedyrektor: Pan uczy tylko 

w klasach 4-5. Może mieć 

zastępstwa u Was w klasie 

ewentualnie. Dlatego, że potem 

będzie zmiana nauczyciela. Na 

Waszej liście było jeszcze pytanie  

o wychowawstwo, to mnie 

zaintrygowało. Czy łatwo, czy 

trudno być wychowawcą klasy jak 

się jest odpowiedzialnym za 

wszystkich uczniów.  

Redaktor: Tak, jak łączy się funkcje 

wicedyrektor i wychowawczyni?  

Pani Wicedyrektor: Powiem tak: Ja 

chciałam sam być wychowawcą 

klasy dlatego, że ja lubię patrzeć na 

szkołę z różnych poziomów. I jeżeli 

będę patrzyła tylko jako 

wicedyrektor albo z poziomu 

uczenia klas, to jest to widzenie 

powierzchowne, bo wiem tylko jako 
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 uczenia klas, to jest to widzenie 

powierzchowne, bo wiem tylko 

jako nauczyciel jak funkcjonuje 

szkoła. A jak jestem wychowawcą, 

to wiem z jakimi problemami 

borykają się wychowawcy klas, nie 

tylko z punktu widzenia dyrektora, 

do którego przychodzą skargi 

rodziców na wychowawcę, bo takie 

też są. Tylko także z punktu 

widzenia tego, jakie dokumenty 

trzeba przygotować, czy tego nie 

jest za dużo albo za mało. Na 

pewno bycie wicedyrektorem mi 

czasem przeszkadza w byciu 

wychowawcą. W takim sensie, że 

mam dużo obowiązków 

wicedyrektora i zapominam  

o obowiązkach jako wychowawca. 

Także Wy macie lepiej, że Wasz 

wychowawca jest tylko dla Was,  

a nie dla całej szkoły. A to co jest 

takie dla Was nie do końca 

sprawiedliwe, to zawsze dla mnie 

moja klasa jest najlepszą klasą, 

więc mam tego świadomość  

i muszę tego pilnować, żeby nie 

dawać odczuwać, że inne klasy są 

gorsze. Natomiast wiem, co robią 

uczniowie z danej klasy. I Wy 

czasem nie wiecie o tym, a ja wiem 

kto ma co za uszami 

Redaktor: Ale Pani klasa ma fart. 

Piąta b jeździ na wycieczki i na 

zieloną szkołę. I zazdrościmy 

trochę.  

Pani Wicedyrektor: Ja miałam 

dobre doświadczenia z wyciecz-

kami, zwłaszcza z moją ostatnią 

klasą. Byłam długo wychowawcą 

takiej klasy, która kończyła szkołę 

jako szósta klasa. I pamiętam, że to 

 

był najfajniejszy moment pojechać 

z szóstą klasą na wycieczkę, bo oni 

już wiedzieli czego chcą, a ja 

wiedziałam, gdzie mogą coś 

zawalić i ustaliłam z nimi zasady 

przed wyjazdem. Ja się mniej boję, 

bo mam tylko 16 osób w klasie  

i mam czas tylko dla swojej klasy. 

Uczę tylko swoją klasę  

i tylko dla nich mam czas, więc 

wiem, że nawet jak będzie online, to 

dam radę ich przygotować.  

 

Redaktor: A czy Pani sama układa 

plan lekcji, czy jest do tego jakiś 

algorytm?  

 

Pani Wicedyrektor: Jest 

oczywiście algorytm, bo to jest 

duża szkoła. Mamy 

oprogramowanie do układania 

planu lekcji. Ale to jest tak  

z filmem. To, że ktoś zagrał, to 

znaczy, że musiał go ktoś do tego 

przygotować. To jest tak jak z grą. 

Ktoś tę grę musiał stworzyć, jakiś 

człowiek. I ja wprowadzam dane do 

Librusa, on to przetwarza. A potem 

ja to poprawiam: dostosowuję to do 

potrzeb nauczycieli, do sal 

lekcyjnych, do tego, gdzie jest jeden 

poziom, po to, żeby nauczyciele nie 

biegali po klasach. Patrzę też na 

Was, w jakich klasach możecie 

mieć lekcje. I potem to wszystko 

wprowadzam do dziennika 

elektronicznego. A teraz muszę 

jeszcze zrobić zastępstwa. Jak coś 

jest z planem nie tak, to należy pisać 

do mnie.  
 

Lena Więckowska,  

Natasza Kaliszewska,  

Matylda Niećko,  

Zofia Kołodziejczyk, kl. 8c 
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Pełnił służbę w 76 lidzkim pułku piechoty w Grodnie jako dowództwa plutonu. W 1933 r. został awansowany 

do stopnia porucznika. W połowie lat 30. pełnił również funkcje instruktora - wykładowcy w Szkole 

Podchorążych Piechoty, której był absolwentem. W 1937 został odznaczony przez premiera RP Srebrnym 

Krzyżem Zasługi. W 1938 został m mianowany na stopień kapitana. W marcu 1939 pełnił służbę w batalionie 

fortecznym KOP “Sarny” stanowisku dowódcy plutonu 4. 27 sierpnia 1939 obsadził wraz ze swoją kompanią 

schrony bojowe twierdzy Osowiec twierdzy. 

 

 Wybuch wojny zastał go w stopniu kapitana dowodzącego kompanią na terenie twierdzy Osowiec. Zadaniem 

kompani kapitana Raginisa była obrona odcinka „Wizna”, tj. pasa o szerokości 9 km, który zamykał ważną 

arterię komunikacyjną - szosę Łomża–Białystok i drogę Zambrów–Osowiec. Dowodząc 360 żołnierzami, bronił 

powierzonego mu odcinka przed liczącym 42 200 żołnierzy korpusem pod dowództwem generała Heinza 

Guderiana. Podczas obrony Wizny, kpt. Władysław Raginis oraz jego zastępca, por. Stanisław Brykalski, 

złożyli przysięgę, że żywi nie oddadzą bronionych pozycji. Obrona ostatniego punktu oporu – bunkra 

dowodzenia na Górze Strękowej – trwała do 10 września - aż do wyczerpania się zapasów amunicji. Wówczas 

Raginis rozkazał swoim żołnierzom złożyć broń i oddać się do niewoli. Następnie popełnił samobójstwo, 

rozrywając się granatem. 

 

Obrona Wizny zapisała się na kartach historii jako jedna z bitew o największej dysproporcji pomiędzy 

walczącymi stronami, przewaga wojsk niemieckich była czterdziestokrotna. 8 września 2012 został pośmiertnie 

awansowany do stopnia majora przez ministra obrony narodowej. 

Lena Chojnowska, Lena Berft, kl. 7c 

 

     Bohater spod Wizny – 
Stanisław Raginis 

 
 

W Wiznie po wojnie z 1939r. umieszczono tablicę “Przechodniu, 

powiedz Ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój 

obowiązek”. Poznaj bohatera tej bitwy, Władysława Raginisa.  

 

Władysław Raginis urodził się 3 lipca 1908 roku w Dyneburgu na 

Łotwie, a umarł a zmarł 10 września 1939 w Górze Strękowej. Był 

synem Kazimierza i Genowefy Sokołowskich.  

 

Wczesną edukację odbył w Wilnie, po czym wstąpił do Szkoły 

Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Dalej 

kształcił się w Oficerskiej Szkole Piechoty, którą ukończył w stopniu 

podporucznika. W 1937 został odznaczony przez premiera RP 

Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

 

 Pełnił służbę w 76 lidzkim pułku piechoty w Grodnie jako dowództwa 

plutonu. W 1933 r. został awansowany do stopnia porucznika. W 

połowie lat 30. pełnił również funkcje instruktora - wykładowcy w 

Szkole Podchorążych Piechoty, której był absolwentem. W 1937 został 

odznaczony przez premiera RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1938 

został m mianowany na stopień kapitana. W marcu 1939 pełnił służbę 

w batalionie fortecznym KOP “Sarny” stanowisku dowódcy plutonu 4. 

27 sierpnia 1939 obsadził wraz ze swoją kompanią schrony bojowe 

twierdzy Osowiec twierdzy. 
 Wybuch wojny zastał go w stopniu kapitana dowodzącego kompanią na 

terenie twierdzy Osowiec. Zadaniem kompani kapitana Raginisa była obrona 

odcinka „Wizna”, tj. pasa o szerokości 9 km, który zamykał ważną arterię 

komunikacyjną - szosę Łomża–Białystok i drogę Zambrów–Osowiec. 

Dowodząc 360 żołnierzami, bronił powierzonego mu odcinka przed liczącym 

42 200 żołnierzy korpusem pod dowództwem generała Heinza Guderiana. 

Podczas obrony Wizny, kpt. Władysław Raginis oraz jego zastępca, por. 

Stanisław Brykalski, złożyli przysięgę, że żywi nie oddadzą bronionych 

pozycji. Obrona ostatniego punktu oporu – bunkra dowodzenia na Górze 

Strękowej – trwała do 10 września - aż do wyczerpania się zapasów 

amunicji. Wówczas Raginis rozkazał swoim żołnierzom złożyć broń i oddać 

się do niewoli. Następnie popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. 

Obrona Wizny zapisała się na kartach historii jako jedna z bitew o największej 

dysproporcji pomiędzy walczącymi stronami, przewaga wojsk niemieckich 

była czterdziestokrotna. 8 września 2012 został pośmiertnie awansowany do 

stopnia majora przez ministra obrony narodowej. 

Lena Chojnowska, Lena Berft, kl. 7c 

 

Źródła: 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Raginis#

/media/Plik:W%C5%82adys%C5%82aw_Raginis.jpg 
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Opowieść o Szkole Fundacji im. Wandy  

z Posseltów Szachtmajerowej.  

 

Gdyby nie otwarcie kolei warszawsko-

wiedeńskiej w latach 1844-1848 na terenie dawnej wsi 

Wielka Wola - nie byłoby pięknego budynku szkoły przy 

ulicy Białobrzeskiej 44. Obszar dzisiejszej dzielnicy 

Ochota to tereny należące dawniej do tej wsi, a właśnie 

ta kolej była jedną z niewielu placówek w zaborze 

rosyjskim utrzymywanych przez polskich 

akcjonariusz. Ci pragnęli kształcić swe dzieci w 

języku ojczystym. Polski nie było wtedy na mapie 

Europy, a językiem urzędowym w Warszawie był 

rosyjski. Jednak pracownicy kolei wykorzystali fakt, 

że w 1905 roku car Mikołaj II wydał zezwolenie 

pozwalające szkołom prywatnym na naukę w języku 

polskim. Postanowili założyć taką placówkę, a jej 

dyrektorką została Wanda, najstarsza z pięciu córek 

Augusta Posselta, zawiadowcy stacji Warszawa 

Towarowa. Prywatna szkoła Wandy Posseltówny 

została zarejestrowana 1905 roku początkowo, jako 

2-klasowa, a w kolejnych latach przekształciła się w 

7-klasową. Stanowiła odpowiednik męskiej szkoły 

realnej dla pracowników kolei. 

 Wanda była przełożoną, uczyła też 

matematyki. Jej cztery siostry: Zofia, Janina, Jadwiga 

i Irena – zostały nauczycielkami w tej placówce. 

Nowe miejsce zyskało bardzo dobrą opinię, a w 

miarę zwiększania się liczby uczennic, nauczanie 

przenoszono do większych pomieszczeń. Trzy lata 

później siostry Posselt założyły czteroklasową szkołę 

dla dziewcząt. W tamtych czasach zdobycie 

wykształcenia było trudniejsze dla dziewcząt niż dla 

chłopców, placówka dawała więc dziewczynkom 

ogromną szansę. Szkoła mieściła się kolejno przy 

Złotej 61/63, Chmielnej 63/65 i Chmielnej 80.  Po 

odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 

roku, była to już szkoła siedmioklasowa, zaś pięć lat 

Ochota to tereny należące dawniej do tej wsi, a właśnie ta kolej była jedną z niewielu placówek w zaborze 

rosyjskim utrzymywanych przez polskich akcjonariusz. Ci pragnęli kształcić swe dzieci w języku ojczystym. 

Polski nie było wtedy na mapie Europy, a językiem urzędowym w Warszawie był rosyjski. Jednak pracownicy 

kolei wykorzystali fakt, że w 1905 roku car Mikołaj II wydał zezwolenie pozwalające szkołom prywatnym na 

naukę w języku polskim. Postanowili założyć taką placówkę, a jej dyrektorką została Wanda, najstarsza z pięciu 

córek Augusta Posselta, zawiadowcy stacji Warszawa Towarowa. Prywatna szkoła Wandy Posseltówny została 

zarejestrowana 1905 roku początkowo, jako 2-klasowa, a w kolejnych latach przekształciła się w 7-klasową. 

Stanowiła odpowiednik męskiej szkoły realnej dla pracowników kolei. 

 Wanda była przełożoną, uczyła też matematyki. Jej cztery siostry: Zofia, Janina, Jadwiga i Irena – zostały 

nauczycielkami w tej placówce. Nowe miejsce zyskało bardzo dobrą opinię, a w miarę zwiększania się liczby 

uczennic, nauczanie przenoszono do większych pomieszczeń. Trzy lata później siostry Posselt założyły 

czteroklasową szkołę dla dziewcząt. W tamtych czasach zdobycie wykształcenia było trudniejsze dla dziewcząt 

niż dla chłopców, placówka dawała więc dziewczynkom ogromną szansę. Szkoła mieściła się kolejno przy 

Złotej 61/63, Chmielnej 63/65 i Chmielnej 80.  Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, była 

to już szkoła siedmioklasowa, zaś pięć lat później przekształciła się w ośmioklasowe gimnazjum 

humanistyczne. To właśnie w czasach II Rzeczypospolitej wprowadzono obowiązek szkolny dla wszystkich 

dzieci w wieku od 7 do 14 lat, bo w wielu miejscach kraju panował jeszcze analfabetyzm i część ludzi nie 

umiała czytać i pisać. 

Własną placówkę postanowiły umieścić na Ochocie. Dzielnica została przyłączona do Warszawy  

w kwietniu 1916 roku i leżała wtedy na przedmieściach stolicy. Ochota szybko się wtedy rozwijała, budowano 

wiele kamienic i kładziono bruk na pełne błota i gliny uliczki. Pierwszy tramwaj wjechał tu w 1921 roku, a dwa 

lata później centralny plac dzielnicy nazwano placem Gabriela Narutowicza, by upamiętnić zamordowanego 

w 1922 roku pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej. Miejsce zaczęło żyć wielkomiejskim gwarem, gdy  

w 1925 roku pojawiła się tam pętla tramwajowa, do której jeździła 7-ka i 25-tka. Właśnie nimi wiele uczennic 

z zieloną koniczynką na berecie, symbolem  „szachtmajerek”, jeździło do szkoły. Tuż przed II wojną światową 

na pętli zawracało aż osiem linii tramwajowych. Dziewczynki biegły do szkoły ulicą Radomską, bo tylko 

niektóre z dobrze sytuowanych uczennic przywozili na lekcje szoferzy. Budynek przy Białobrzeskiej 44  powstał 

na zakupionym przez Fundację Wandy z Posseltów Szachtmajerowej placu. Pierwszy szkic gmachu wykonał 

prof. arch. Tadeusz Tołwiński, który po przejęciu budowy Muzeum Narodowego przekazał tę pracę arch. 

Romualdowi Guttowi, który opracował nowy plan. Kamień węgielny pod budowę położył sam marszałek Józef 

Piłdsudski. 6 września 1932 roku w nowym budynku szkolnym zainaugurowały działalność Szkoła Powszechna 

Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej oraz Gimnazjum i Liceum Humanistyczne Fundacji im. 

Wandy z Posseltów Szachtmajerowej. Prosty funkcjonalistyczny gmach posiadał fasadę pokrytą dekoracją z 

pasów cegły i gładkiego tynku. Szkoła przy Białobrzeskiej była znakomicie wyposażona. - Oprócz 14 sal 

lekcyjnych budynek ma pracownie fizykochemiczną, biologiczną, geograficzną, historyczną, robót ręcznych, 
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dyskrecja miała wielkie znaczenie dla nastroju szkoły. Chodziło o to aby bogate dziewczęta nie wywyższały się 

ponad te biedniejsze. Szkoła uczyła patriotyzmu, były akademie szkolne organizowane z okazji świąt 

narodowych i rocznic historycznych, młodzież brała udział w przedstawieniach. Wszystko skończyło się we 

wrześniu 1939 roku, kiedy budynek szkoły uszkodziły niemieckie bomby. 23 października Niemcy zarekwirowali 

to miejsce wraz z mieszkaniem przełożonej na szpital wojskowy. W skrzydle mieszkalnym budynku, tuż za ścianą 

szpitala, działała nadal szkoła - oficjalnie pod nazwą IV Żeński Miejski Kurs Krawiecko-Bieliźniarski. a tajne 

komplety starszych klas gimnazjum i liceum odbywały się w mieszkaniach prywatnych, w tym w mieszkaniu 

sióstr Posselt. 

 

 Budynek został spalony na rozkaz Niemców w pierwszych dniach Powstania, jednak mury ocalały. Po 

wojnie Wanda z Posseltów Szachtmajerowa podejmowała liczne starania starania o uzyskanie funduszy na 

odbudowę siedziby szkoły, jednak komuniści nie chcieli, by siostry dalej kształciły młodzież. W 1948 roku teren 

posesji został przejęty dekretem Bieruta przez Gminę m.st. Warszawy, a dziś jest tu Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 327. O założycielkach tego miejsca można dziś przeczytać na tablicy pamiątkowej i miejmy 

nadzieję, że ich imieniem zostanie w przyszłości nazwany Park Zachodni przy stacji Warszawa Zachodnia.  

 

Natalia Hałacińska, kl. 7c 

Źródła:  
Zielone berety z "koniczynką", Dzieje szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów 

Szachtmajerowej, 1905- 1948. 

Na Białobrzeskiej była najlepsza szkoła przedwojennej Ochoty, GW, 16 

listopada 2014, art. Jerzego Majewskiego.  

 
 

 

 

Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej oraz Gimnazjum  

i Liceum Humanistyczne Fundacji im. Wandy z Posseltów 

Szachtmajerowej. Prosty funkcjonalistyczny gmach posiadał fasadę 

pokrytą dekoracją z pasów cegły i gładkiego tynku. Szkoła przy 

Białobrzeskiej była znakomicie wyposażona. - Oprócz 14 sal 

lekcyjnych budynek ma pracownie fizykochemiczną, biologiczną, 

geograficzną, historyczną, robót ręcznych, salę gimnastyczną, 

jadalnię, czytelnię i pokoje dla organizacji młodzieżowych. Jest także 

obszerne boisko i ogródek. Szkoła została bogato wyposażona  

w pomoce do wszystkich przedmiotów - pisała w 1960 roku na 

łamach "Stolicy" była "szachtmajerka" Aniela Uziembło. Do szkoły 

chodziły córki Józefa Piłsudskiego, Wanda i Jadwiga, córka generała 

Bolesława Wieniawy- Długoszowskiego,  Susanna i Anna Branicka, 

córka właścicieli Wilanowa. 

 

 Wanda Posselt- Szachtmajerowa była administratorką, Irena 

Posselt dyrektorką. Obie załatwiały w sposób dyskretny, w cztery oczy 

z matką lub ojcem, ulgi i zwolnienia z opłat. Niektóre z uczennic 

przyznały się po latach, że kształciły się bezpłatnie, a posunięta 

dyskrecja miała wielkie znaczenie dla nastroju szkoły. Chodziło o to 

aby bogate dziewczęta nie wywyższały się ponad te biedniejsze. 

Szkoła uczyła patriotyzmu, były akademie szkolne organizowane z 

okazji świąt narodowych i rocznic historycznych, młodzież brała udział 

w przedstawieniach. Wszystko skończyło się we wrześniu 1939 roku, 

kiedy budynek szkoły uszkodziły niemieckie bomby. 23 października 

Niemcy zarekwirowali to miejsce wraz z mieszkaniem przełożonej na 

szpital wojskowy. W skrzydle mieszkalnym budynku, tuż za ścianą 

szpitala, działała nadal szkoła - oficjalnie pod nazwą IV Żeński Miejski 

Kurs Krawiecko-Bieliźniarski. a tajne komplety starszych klas 

gimnazjum i liceum odbywały się w mieszkaniach prywatnych, w tym 

w mieszkaniu sióstr Posselt. 

 Budynek został spalony na rozkaz Niemców w pierwszych 

dniach Powstania, jednak mury ocalały. Po wojnie Wanda z Posseltów 

Szachtmajerowa podejmowała liczne starania starania o uzyskanie 

funduszy na odbudowę siedziby szkoły, jednak komuniści nie chcieli, by 

siostry dalej kształciły młodzież. W 1948 roku teren posesji został 

przejęty dekretem Bieruta przez Gminę m.st. Warszawy, a dziś jest tu 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327. O założycielkach tego miejsca 

można dziś przeczytać na tablicy pamiątkowej i miejmy nadzieję, że ich 

imieniem zostanie w przyszłości nazwany Park Zachodni przy stacji 

Warszawa Zachodnia.  

Natalia Hałacińska, kl. 7c 
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Najbardziej znaną formą walk dzieci w powstaniu była Harcerska Poczta Polowa, która roznosiła listy pomiędzy 
żołnierzami AK, a ludnością cywilną. Harcerska Poczta Polowa została złożona 4 sierpnia 1944 przez harcerzy 
Zawiszy Szarych Szeregów. Przesyłki i listy były dostarczane bez opłat pocztowych. Jednak można było  
w ramach dobrowolnych opłat dać książki, opatrunki lub jedzenie, które następnie były dostarczane do szpitali. 
Przesyłki można było dostarczać do czterdziestu skrzynek pocztowych położonych w różnych częściach 
Warszawy. Korespondencja musiała liczyć maksymalnie 25 słów i podlegała cenzurze wojskowej. Harcerze 
używali 10 stempli pocztowych w kształcie koła, w których znajdowała się lilijka harcerska oraz napis: „Poczta 
harcerska”.  

We wrześniu '44 roku Harcerska Poczta Polowa została wcielona do Armii Krajowej, dlatego też zmieniono 
napis w stemplu pocztowym na „Poczta Polowa”. W tym samym miesiącu ukazały się również znaczki Poczty 
Polowej w pięciu różnych kolorach dla pięciu dzielnic Warszawy. 

W trakcie całego powstania harcerze przenieśli ok. 200 tysięcy paczek. Niestety wielu z nich zostało rannych 
lub zginęło. 

Poczta Polowa zakończyła swoją działalność wraz z kapitulacją Warszawy, czyli 3 października 1944 roku. 

Kinga Wojtasińska, kl 7a 

 

 

Pierwszy dzień II wojny światowej mija w Warszawie względnie spokojnie. Niektórzy przyjmują konflikt wręcz  
z niedowierzaniem: pierwszy nalot i walki powietrzne nad miastem uważają za manewry, a alarm za sprawdzian 
obrony przeciwlotniczej (źródło: Tygodnik Powszechny, Bartłomiej Noszczak).  Z wypowiedzi Alicji Jezierskiej 
wynika, że był to trudny okres dla polskich rodzin: „Pamiętam doskonale, jak w 1939 roku wybierali mężczyzn  
z domów i potem ich tu, w Wawrze, rozstrzelali 27 grudnia. To pamiętam. Mój ojciec uratował się wtedy tylko 
dlatego, że dziesięć minut przed tym, jak Niemcy wpadli, poszedł do pracy. Ale tak to zabierali , nie patrzyli czy 
rodzic, czy mężczyźni mają dzieci, czy też nie” (źródło: Instytut Pamięci Narodowej). 
 

Hanna Kałczyńska, kl. 7c 

Źródła: 

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

http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/hpp.html 
 

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00. 
U boku dorosłych żołnierzy walczyły również dzieci. Pomimo, że nie 
walczyły z bronią w ręku, odegrały ważną rolę w trakcie powstania.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_Poczta_Polowa
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/hpp.html


   

 

   

 

 

  

Szkolny miesięcznk historyczny                                                                                                                            s. 9 

Historyczna barykada września została wybudowana obok ówczesnej pętli tramwajowej. Niemcy nie spodziewali się 

tak zaciętej obrony i jeszcze przed rozpoczęciem walk, 8 września 1939 roku o godzinie 17.15 niemieckie radio 

podało fałszywe informacje o zdobyciu miasta. Tymczasem barykada przyjęła na siebie pierwsze natarcie wojsk 

hitlerowskich w piątek 8 września 1939 roku około godziny 18.00. Po skutecznym odparciu napastnika barykada 

spłonęła - podpalona została przez ogień artyleryjski. Odbudowano ją w nocy, po czym skutecznie odpierała ataki 

wroga aż do dnia kapitulacji, czyli 27 września 1939 roku. Przez dziewiętnaście dni, na stworzonej początkowo  

z przewróconych tramwajów barykadzie, dostępu do Warszawy bronili żołnierze 41. Pułku „Strzelców Suwalskich” 

wspomagani przez mieszkańców stolicy. Barykada skutecznie stawiła opór jednostkom niemieckiej 4 dywizji 

pancernej Georga Reinhardta, które, po stukilometrowym zwycięskim pochodzie, z marszu zaatakowały Warszawę 

od strony Raszyna i Okęcia. Nacierający zostali jednak zaskoczeni, zatrzymani i zmuszeni do wycofania się przez 

niespodziewanie silny ogień, w tym działa przeciwpancernego, którym odpierali atak obrońcy barykady. Niemcy  

w tym pierwszym starciu stracili 4 czołgi. 

Pomnik „Barykada Września” wybudowany został w 1979 roku w 40. rocznicę Obrony Warszawy. Monument 

zaprojektował profesor Julian Pałka. Rozległa kompozycja przestrzenna, symbolizując uliczną zaporę obronną, 

przedstawia trzy bryły, które ustawione są w poprzek ulicy Grójeckiej, w miejscu, gdzie istniała historyczna barykada. 

Bryły ukazują olbrzymie cyfry, które odpowiadają datom istnienia barykady. Po lewej stronie znajduje się bryła z datą 

8 IX - jest to data, która uwiecznia budowę barykady, pośrodku jest rok 1939 upamiętniający obronę Warszawy, 

natomiast po prawej 27 IX, czyli dzień zawieszenia broni.  

Wojciech Bartosz-Białoskórski, kl. 8a 

 

 

W dniu 8 września 2021r., jak co roku, 

reprezentacja uczniów naszej szkoły brała udział 

w uroczystości przed Pomnikiem Barykady 

Września 1939 roku w Warszawie, 

upamiętniającej obronę Warszawy we wrześniu 

1939 roku. W tym roku zebrani złożyli hołd 

Bohaterom w 82. rocznicę obrony Warszawy. 

Ten niezwykły monument przypomina o jednej  

z najsłynniejszych barykad września  

1939 r. Pomnik stoi pomiędzy dwoma pasami 

ulicy Grójeckiej, w miejscu gdzie ówcześnie, na 

skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej, od 

8 do 27 września 1939 r. znajdowała się 

barykada. 

Pomnik „Barykada Września” 
 

Źródła: 

1. J.K. Wroniszewski, Barykada Września. Obrona Warszawy w 1939 roku, Wydanie II, Oficyna Wydawnicza 
Rytm, Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Warszawa 2009 

2. J.K. Wroniszewski, Ochota 1939-1945, Wydanie I, Wydawnictwo MON, Warszawa 1976  
3. J.K. Wroniszewski, Ochota. Okęcie. Warszawskie Termopile 1944. Przewodnik historyczny po miejscach walk  
i pamięci z lat 1939-1944, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2002 
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W dniu 5 września br. reprezentacja uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami  uczestniczyła w obchodach 
upamiętniających 190. rocznicę obrony Reduty Ordona obok pomnika przy ulicy Na Bateryjce, zlokalizowanej 
jest na terenie Dzielnicy Ochota. Ta wyjątkowa uroczystość stanowiła dla nas lekcję formowanie postaw 
patriotycznych, pielęgnowania tradycji oraz szacunku do symboli i wartości narodowych.   

Reduta nr 54, zwana potocznie Redutą Ordona albo lunetą, to jedno z najsłynniejszych miejsc, gdzie toczyły 
się walki podczas powstania listopadowego z 1831 roku. Reduta był to osłonięty szaniec przeznaczony na działo 
broniące większych fortyfikacji obronnych. Reduta 54  była najbardziej wysuniętym na przedpolach miasta 
fragmentem fortyfikacji Warszawy.  
 
Obrona Reduty Ordona miała 6 września 1831 roku, rano około godziny 6 i trwała prawdopodobnie półtorej godziny. 
Reduta została zaatakowana przez kilka tysięcy Rosjan pod dowództwem generała Jafimowa. Reduta nr 54 była 
jedną z kilku najlepiej przygotowanych i obwarowanych. Posiadała jednak tylko 1/3 przewidzianej obsady. 
Fortyfikacji broniło sześć dział, a załoga mogła liczyć maksymalnie około 200-300 żołnierzy. Siły rosyjskie miały 
czterdziestokrotną przewagę liczebną nad obrońcami. Dowódcą reduty był mjr  Ignacy Dobrzelewski, natomiast 
dowódcą artylerii był młody  ppor. Julian Konstanty Ordon. Urodzony w 1810 roku w Warszawie służył w wojsku od 
ukończenia osiemnastego roku życia. Uczestniczył w Nocy Listopadowej, a później walczył jako podoficer m.in. pod 
Dobrem, Wawrem, Olszynką Grochowską, Dębem Wielkim. Po bitwie pod Ostrołęką (25 maja 1831 roku) został 
odznaczony za męstwo krzyżem srebrnym Virtuti Militari oraz awansowany na podporucznika. 2 września został 
dowódcą artylerii dzieła nr 54. 
 
Załoga reduty 54 dobrze wytrzymała nawałę ognia artyleryjskiego, a następnie dzielnie walczyła na bagnety. 
Wkrótce jednak uległa miażdżącej przewadze przeciwnika. Bój zakończył się, gdy Rosjanie otoczyli redutę i wdarli 
się do środka od tyłu, odcinając drogę odwrotu. Wówczas padł rozkaz wysadzenia reduty. Zwłoki poległych 
Polaków prawdopodobnie zostały pochowane w pobliżu umocnień lub zostały przysypane podczas 
wybuchu znajdującej się na terenie reduty prochowni. W wyniku walk zginęło kilkuset polskich i rosyjskich 
żołnierzy. Wśród poległych nie było ppor. Ordona, który przeżył wybuch.  Ciężko ranny trafił do carskiej niewoli. 
Ewakuowany do Nadarzyna, uciekł i wiele lat spędził na emigracji. 
 
Obrona i wysadzenie Reduty 54 zostały opisane w wierszu Adama Mickiewicza pt. „Reduta Ordona”. Poeta 
przedstawił tam nieugiętą postawę Ordona – patrioty, wzór bohaterstwa i męstwa. Mickiewiczowską wizję obrony 
Reduty Ordon poznał na obczyźnie. Gdy poeta odwiedzał polskie oddziały w Bułgarii w roku 1855, bohater reduty 
podszedł do niego, aby mu się przedstawić. „ Jestem Ordon, któregoś pan na tamten świat wyprawił” Mickiewicz się 
zaśmiał, po czym poeta i żołnierz uścisnęli się serdecznie.  

Maciej Bartosz- Białoskórski, kl. 7c 

Źródła: 

1. Jarosław Osowski, Warszawa i jej ulice. O pochodzeniu nazw.  Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 1999 
2. Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosimowa, Warszawa w powstaniu listopadowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1980  
3. J.K. Wroniszewski, Ochota. Okęcie. Warszawskie Termopile 1944. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci  
z lat 1939-1944, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2002 
 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignacy_Dobrzelewski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reduta_Ordona


   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski w latach 1944–1945 – wydarzenie to miało miejsce w nocy z 3 
na 4 stycznia 1944 roku w okolicach Rokitna. Po agresji niemieckiej na ZSRR i klęsce Wehrmachtu 
pod Moskwą, Stalingradem i Kurskiem, klęska III Rzeszy i marsz Armii Czerwonej na Zachód był 
nieunikniony. 
Na znajdujące się pod okupacją niemiecką ziemie polskie w związku z coraz to nowymi operacjami 
przeciw III Rzeszy, od lata 1944 roku stopniowo wkraczała  Armia Czerwona. Reakcje Polaków na 
wieść o zbliżającej się Armii Czerwonej były różne. O ile cieszono się ogólnie z końca okupacji 
niemieckiej, obawiano się tego, jak będzie wyglądać kraj, na którego terytorium znajdować się będą 
wojska radzieckie. Jeszcze większym niepokojem napawały również rezultaty akcji wojskowej operacji 
AK, polegającej na współpracy i pomaganiu wkraczającym wojskom sowieckim. Niestety, „Burza” dała 
efekt odwrotny do zamierzonego – większość polskich oddziałów partyzanckich została tuż po przejściu 
frontu rozbrojona i aresztowana. 
 
Nieudaną próbą przejęcia inicjatywy przez AK było tragiczne w skutkach powstanie warszawskie, 
rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku i trwające 63 dni. Do dziś nie wiadomo do końca, czy Sowieci nie 
wkroczyli do Warszawy z powodów politycznych, czy braku wolnych sił, niewątpliwie jednak nie 
zamierzali oni popierać powstania. Zryw ludności Warszawy zakończył się krwawą pacyfikacją miasta 
i jego zniszczeniem, front zaś zatrzymał się na linii Wisły aż do stycznia 1945 roku. Rozpoczęta 15 
stycznia 1945 ofensywa zakończyła się na linii Odry, wyzwalając pozostałą część polskiego terytorium. 
 

Bartosz Mucha, kl.8b 
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Źródła: ipn.gov.pl, wikipedia.org, eszkola.pl 

 

https://eszkola.pl/wos/wiekszosc-zwykla-w-sejmie-7815.html
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Brytyjczycy, którzy po zakończeniu wojny siedmioletniej zmagali się z problemami potężnego zadłużenia, 

stwierdzili, że kolonie amerykańskie powinny pokryć część kosztów wojny z Francuzami. Po nałożeniu podatków nie 

spodziewali się jednak takiego sprzeciwu ze strony Amerykanów, rozpoczęły się protesty, oraz zaczęto zakładać 

ugrupowania przeciw brytyjskiemu wpływowi w sprawy wewnętrzne kolonii. Jednym z najbardziej znanych 

ugrupowań z początków (r)ewolucji amerykańskiej byli „Synowi Niepodległości”, którego założycielem został 

Samuela Adams ‘a (jeden z tzw. Ojców Założycieli). Stowarzyszenie było odpowiedzialne za m. in. „herbatkę 

bostońską” w 1773 roku, podczas której 50 do 150 mężczyzn przebranych za Indian wrzuciło 340 skrzyń z herbatą 

do wody w porcie w Bostonie.  

 

Zaraz po wydarzeniach jakie miały miejsce w stanie Massachusetts, w 1774 roku 13 kolonii zwołało Pierwszy 

Kongres Kontynentalny. Podczas spotkania wiele stanów opowiedziało się za negocjowaniem z państwem brytyjskim. 

Kiedy do głosu dochodziły coraz bardziej radykalne głosy, a walki przeciw Królestwu nie ustawały, podczas Drugiego 

kongresu Kontynentalnego w czerwcu 17XX wielu przedstawicieli kolonii zdecydowało o utworzeniu armii przeciw 

macierzystemu kraju pod dowództwem generała Georga Washingtona, tym samym rozpoczynając otwartą wojnę  

z Królestwem Brytyjskim. 

 

„Dlaczego Ameryka Powinna rozpocząć wojnę przeciw Brytyjczykom?”  

Niektórzy nie wiedzą jak dużą rolę w walce z brytyjskim imperializmem dało kształtowanie odrębności narodowej 

Amerykanów. Działania te dawały znaczenie rewolucji od strony intelektualnej i były częścią tworzenia nowej myśli 

politycznej w epoce oświecenia. Jednym z najważniejszych tekstów, które skłoniły do bardziej radykalnych posunięć 

stał się tekst Thomasa Paine‘a: „Zdrowy Rozsądek”, który przedstawiał dlaczego wyspa nie może rządzić 

kontynentem, kpił z konstytucji oraz brutalności Królestwa Brytyjskiego.  

 

Benjamin Franklin, ojciec i wynalazca młodej Ameryki  

Benjamin Franklin był znany jako najbardziej głodny wiedzy ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych. Jako 

wynalazca pracował nad przepływem ładunków elektrycznych, na których zasadzie zbudował piorunochron, a także 

badał przyczyny różnic w czasie podróży pomiędzy dwoma kierunkami. Zajmował się również tematami filozoficzno-

etycznymi, które poruszał przed rewolucją również na swoim kółku „Junto”.  Jako polityk zabłysnął swoimi 

umiejętnościami władani piórem podczas pisania Deklaracji Niepodległości oraz zaangażowaniu w politykę poza 

kolonialną.   

 

Komitet Pięciu – Deklaracja Niepodległości  

Do napisania Deklaracji Niepodległości 11 czerwca 1776 został zwołany Komitet Pięciu, w którego w skład 

wchodzili: Benjamin Franklin, Johna Adams oraz Thomasa Jefferson, który cieszący się reputacją osoby świetnie 

posługującej się piórem, napisał znaczną część dokumentu. Deklaracja Niepodległości miała ustanawiać  akty prawne, 

oraz tłumaczyć dążenie kolonii do utworzenia niezależnego państwa. W dokumencie można znaleźć również 

odniesienie do kwestii filozoficznych biorą pod uwagę nienaruszalne praw jakimi są „Życie, wolność, i swoboda”.  

 

Maria Kostka, kl. 8b 

 

 

 

 

Źródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Stan%C3%B3

w_Zjednoczonych  

https://zyciorysy.pl/biografia/benjamin-franklin/  

https://wypracowania24.pl/wos/313/rewolucja-amerykanska-skutki-przyczyny  

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rewolucja_ameryka%C5%84ska  

Dupre B., „Niezwykłe miejsca w dziejach świata”  
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Jak doszło do rozpoczęcia Rewolucji 

Amerykańskiej? 

 

Podatki, które zostały nałożone na Kolonie 

Amerykańskie, dały początek działaczom na 

rzecz niepodległości.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_niepodległości_Stanów_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_niepodległości_Stanów_Zjednoczonych
https://zyciorysy.pl/biografia/benjamin-franklin/
https://wypracowania24.pl/wos/313/rewolucja-amerykanska-skutki-przyczyny
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rewolucja_amerykańska


   

 

   

 

  

  

s. 11                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

Irena Stanisława Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910 r.  
w Warszawie. Wczesne dzieciństwo jednak spędziła  
w podwarszawskim Otwocku.  
 
Już jesienią 1939 r. Sendlerowa wraz z grupą współpracowników pomagała żydowskim 
współobywatelom, zanim jeszcze powstało getto warszawskie. Sendlerowa pod pretekstem 
kontroli sanitarnych i dezynsekcji razem ze współpracownikami nosiła do getta jedzenie, leki 
i pieniądze. Będąc w getcie, Irena Sendlerowa zakładała opaskę  
z gwiazdą Dawida. Czyniła to z dwóch powodów: po pierwsze by nie wyróżniać się z tłumu, 
po drugie na znak solidarności z Żydami. 
 
Głównie wyprowadzano dzieci przez piwnice kamienic stojących po obu stronach muru, jak 
też przez gmach sądów na Lesznie, sąsiadujący z granicą getta. Wtajemniczeni w akcję dwaj 
woźni otwierali drzwi i prowadzili dzieci przez budynek do tylnego wyjścia na aryjską stronę. 
Kolejny szlak "przerzutu" rozpoczynał się w zajezdni tramwajowej po żydowskiej stronie. 
Wszystkie dzieci - jak podaje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - bez względu na wiek, 
trafiały najpierw do jednej z dziesięciu placówek pogotowia opiekuńczego.  
 
Dane każdego dziecka były zapisywane na wąskich karteczkach, bibule, nazwanej po wojnie 
„Listą Sendlerowej”. Na nich „było napisane prawdziwe imię i nazwisko dziecka, jego imię  
i nazwisko według metryki oraz miejsce aktualnego zamieszkania. Te dane były konieczne, 
dlatego, żeby móc dostarczać pieniądze, ubrania, leki, no i w ogóle mieć jakąś, choćby 
minimalną kontrolę, czy nie dzieje się dziecku jakaś krzywda, no a po wojnie, aby móc je 
odnaleźć” – pisała w swoim życiorysie Sendlerowa. Jednak ratowała dzieci nie tylko przez 
„Żegotę” - podaje Muzeum Polin. 
 
Zaszyfrowane nazwiska dzieci Irena Sendlerowa zapisywała na paskach bibułki, które 
wkładała do słoików, a słoiki zakopywała pod jabłonką na podwórku przy ul. Lekarskiej 9 w 
Warszawie. Po wyzwoleniu rozszyfrowany spis został przekazany Adolfowi Bermanowi, który 
w latach 1947-1949 był przewodniczącym Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.  

Po wojnie również pracowała na rzecz dzieci. 

Agata Leszczyńska, kl. 8a 
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Irena Sendlerowa to jedna z najbardziej znanych polskich 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Tytuł ten 
otrzymała za zasługi z czasów II wojny światowej – 
działając w konspiracji, także w strukturach Rady Pomocy 
Żydom „Żegota”, prowadziła akcję ratowania dzieci 
żydowskich z getta warszawskiego. Wraz z grupą 
współpracowniczek udało jej się ocalić kilkaset dzieci.  
 

Źródła: 

https://culture.pl/pl/artykul/historia-ireny-sendlerowej-w-radzie-europy 

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/irena-

sendlerowa/biografia-ireny-sendlerowej 
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No i skończyły się wakacje – czas beztroskiej zabawy, spania do kiedy się chce i przede wszystkim wolnego od 

szkoły. Wstał... a raczej zaspał na rozpoczęcie roku szkolnego, ubrał się, zjadł śniadanie (niezbyt pożywne, bo 

było to mleko i płatki kukurydziane). Umył zęby, wyczesał się i poszedł. Jak był w szkole na apelu to tak mu się 

nudziło, że wziął telefon i zaczął przeglądać media społecznościowe,  czytał też o rozpoczęciu roku szkolnego. 

Po apelu mógł pogadać z kolegami, potem wrócił do domu  i pobawił się z swoim kotkiem, po czym zasnął...  

 

Obudził się po południu. W galowym stroju poszedł zjeść obiad i pograć na komputerze. 

 

Następnego dnia w szkole było kilka lekcji, ale na wszystkie były na temat BHP i tak dalej... Potem wrócił do 

domu i zaczął pakować się na następny dzień. Okazało się, że nie ma większości rzeczy  

i musiał jechać z tatą do papiernika. Jak jechali, tata ciągle zadawał różne pytania. 

- Jak było w szkole? - pytał się. 

- Tak jak zawsze na początek roku szkolnego. Zasady BHP, długa przemowa dyrektora i powrót do domu.  

- relacjonował Wojtek. 

- OK. A czego potrzebujesz do szkoły? - zapytał tata Wojtka. 

- Zeszyty, nowy piórnik, kredki, flamastry, ołówki, blok techniczny... - mówił Wojtek, a tata wszystko 

zapamiętywał. 

Gdy dojechali do papiernika, kupowali wszystkie potrzebne rzeczy. Przy okazji kupili dużo niepotrzebnych 

rzeczy. 

- Patrz jaka fajna temperówka! A ten ołówek? - mówił Wojtek, a tata wołał jeszcze: 

- A patrz na to! Długopis LEGO!  

- Mogę? - pytał się Wojtek. 

- Pewnie! - odpowiadał zafascynowany tata. I tak to było, zamiast 10 minut w sklepie, spędzili tak jedną godzinę! 

Po powrocie do domu mama pytała się: 

- Nic się nie stało? Czemu was tak długo nie było? Martwiłam się o was! 

- Posiedzieliśmy tylko trochę dłużej w papierniku. I już. 

- No to się nasiedzieliście... Dobrze, że wszystko OK.  

- Trochę zgłodnieliśmy w trakcie tych... zakupów. Możemy coś zjeść? 

I usiedli przy stole zajadając się pomidorową mamy. Tak im smakowała, że zjedli 

po 2 dokładki! 

 

Kajetan Miciński – Byrski, kl. 6b                                                  

 

 

„Mikołajek” autorstwa Rene Gościnnego i Jeana-Jacquesa Sempe ma pięć tomów. Opowiada o przygodach 

chłopców z jednej klasy, każdy z nich jest inny. Jest to pogodna książka i zawsze, kiedy mam już dosyć 

szkoły, albo jest mi nudno, to sięgam po jeden z tomów i czytam jedno opowiadanie. Książka jest podzielona 

na krótsze lub dłuższe opowieści, więc na jedno z tych krótszych zawsze znajdzie się czas. Podobnych ludzi 

do kolegów ze szkoły Mikołajka możemy znaleźć w naszych klasach. Jego przygody kojarzą się z naszymi. 

Czy nie mieliście nigdy tak, że mamie bardzo się podobał jakiś sweterek, a wam nie za bardzo, ale jej o tym 

nie powiedzieliście, żeby jej nie było przykro? Uważam, że „Mikołajek” należy do jednej z tych książek, które 

można wszędzie zabrać, nawet po to, żeby kolejny raz poczytać lub pooglądać. U mnie w rodzinie jest 

zwyczaj, że kilka razy w roku przytulamy się do siebie i czytamy Mikołajka. Książka bardzo mi się podoba, 

polecam ją wszystkim, którzy uwielbiają przygody z codzienności. 

 Urszula Bojakowska, kl. 6b 
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1. Krzewinka kwitnąca na fioletowo. 

2. W bibliotece... 
3. Nim zamazujesz błędy. 

4. Torba noszona na plecach. 
5. Mikołaj … - ojciec literatury polskiej. 
6. Szkolny przedmiot, na nim uczysz się ojczystej mowy. 

7. Nazwa notesu służącego do notowania na lekcji. 
8. Zajęcia z nauczycielem. 

9. Lekcja z Panią Anną Badaszewską lub z Panem Jakubem Stylińskim 

10. Hultaj/nicpoń. 
11. Używamy ich w szkole, są w nich zadania. 

 

Urszula Bojakowska, kl. 6b 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozpoczął się rok szkolny i jak na razie nic nie wiadomo o wracaniu na zdalne. 
2. Zostało dziewięć miesięcy do następnych wakacji, ale już tylko dwa i pół miesiąca do 

Bożego Narodzenia! 

3. Kalendarzowa jesień zaczęła się 22 września, czyli prawdziwa nauka zaczyna się tego 
samego dnia. 

4. Ptaki zaczęły już odlatywać, a wrócą do nas dopiero na przełomie lutego i kwietnia, 
teraz w Afryce będą mieli radość z bocianów. 

5. Czy byłeś/byłaś już na kasztanach? Nie odmawiaj sobie jednej z niewielu przyjemności 

jesiennych, nawet jeśli nie lubisz robić ludzików. :) 

6. Czas wyjąć z szafy rękawiczki, czapki i szaliki - dawno ich nie nosiliśmy. 

7. Przed nami w październiku dwa dni wolne od nauki.  
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Pozytywne fakty na pocieszenie 


