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Na jej kartach znajdziecie szereg 

ciekawych artykułów dotyczących 

odzyskania przez Polskę wolności, 

ponieważ jak wszyscy wiecie, 11 

listopada obchodziliśmy Narodowe 

Święto Niepodległości. Nie brakuje 

też nawiązań do lokalnej historii – czy 

wiecie skąd wzięła się nazwa 

dzielnicy Ochota? Jeśli jest to dla Was 

zagadką, tym bardziej zachęcamy do 

sięgnięcia po Kurier Ochocki! 

Ponadto, by wiedzieć, co w szkole 

piszczy, warto przeczytać dwa 

wywiady – z Panią Teresą Dębowską, 

która opowiada o pasji do plastyki 

oraz z Panią Magdą Kobylińską, która 

mówiła nam o konkursach 

kuratoryjnych. Fani opowiadań, 

recenzji i Pozytywnych Faktów na 

Pocieszenie również znajdą tu swoją 

rubrykę do poczytania. Nie 

zwlekajcie zatem, usiądźcie 

wygodnie i sięgnijcie po naszą 

szkolną gazetkę. 
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 Drodzy Czytelnicy! 
Drodzy czytelnicy! Z pewnością 

wypatrujecie kolejnego wydania Kuriera 

Ochockiego, zatem oddajemy w Wasze ręce 

świeży, listopadowy numer. Pogoda za oknem 

nie zachęca do spacerów, toteż warto zaszyć 

się w przytulnym kącie z herbatą i otworzyć 

naszą szkolną gazetkę. 

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. 

Alan Kaleta: Pani Teresko, wiem, że 

w ubiegłym roku obchodziła Pani 

okrągłą rocznicę pracy. Ile lat pracy za 

panią? 

 

Teresa Dębowska: W ubiegłym roku 

minęło 50 lat mojej pracy z dziećmi. 

W SP 23 jestem obecna od 1976 roku. 

Wielu rodziców, którzy dziś 

przyprowadzają swoje dzieci do 

naszej szkoły, było kiedyś moimi 

uczniami. 

 

AK: Co w Pani pracy sprawia Pani 

przyjemność i uszczęśliwia? 

 

TD: Ja po prostu lubię pracę z 

dziećmi. Ponadto plastyka to 

wyjątkowy przedmiot. Cieszę się, że 

mogę wprowadzać dzieci w świat 

sztuki, zachęcać do działań 

plastycznych i uczestniczyć w nich, 

wspierać w odkrywaniu 

zainteresowań i talentów, oraz cieszyć 

się z ich sukcesów. 

 

AK: Skąd czerpie Pani pomysły  

i inspiracje do pracy z dziećmi? 

TD: Realizując program plastyki 

staram się, aby ćwiczenia i zadania 

plastyczne były ciekawe,  

a jednocześnie dostosowane do 

możliwości wszystkich uczniów. 

Każde dziecko powinno mieć 

satysfakcję z wykonanej przez siebie 

pracy. To zachęca do dalszych działań 

i buduje poczucie własnej wartości. 

Pomysły czerpię z wszystkich 

możliwych źródeł – z własnej 

wyobraźni, z otaczającej przyrody,  

z książek, Internetu – zewsząd. 

 

 

 

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. 

AK: Czy zajmowała się kiedyś Pani 

nauką innych przedmiotów niż 

plastyka? 

 

TD: Przez kilka lat pracowałam jako 

nauczyciel nauczania początkowego, 

czyli w klasach 1,2,3. Studia 

plastyczne ukończyłam bardziej „dla 

siebie”. Lubiłam malować, 

interesowałam się sztuką, 

fascynował mnie kolor jako nośnik 

informacji. Na własny użytek 

prowadziłam naunet „naukowe 

badania” na temat funkcji koloru  

w otaczającej rzeczywistości. Gdy 

pojawiła się okazja „przejścia” do 

nauczania plastyki – zrobiłam to bez 

cienia wątpliwości. Trwa to już wiele 

lat i daje mi wiele satysfakcji. 

AK: Czy pamięta Pani jak wyglądała 

dawniej sala od plastyki i czy 

mogłaby ją Pani opisać? 

 

TD: Były lata, że nie było „stałej” 

sali plastycznej. Na lekcje 

wędrowałam do różnych sal 

lekcyjnych niosąc z sobą wiadra  

z wodą, pędzle, farby i inne pomoce. 

Sala numer 1, jako „sala plastyczna”, 

na początku wyglądała bardzo 

skromnie. Liczyło się jednak stałe 

miejsce pracy i dostęp do wody! 

Obecnie mamy ładną salę 

plastyczną, dostosowaną do tego 

przedmiotu. Łatwo jest utrzymać 

porządek. Dzieci mogą swobodnie 

działać i tworzyć – bez stresu, że 

niechcący coś zabrudzą lub wyleją 

wodę. W sali jest jasno i przyjemnie. 

 

AK: Jakie techniki plastyczne 

wykorzystuje Pani do pracy  

z dziećmi? 

 

s. 2                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

     WYWIAD Z PANIĄ  
TERESĄ DĘBOWSKĄ  

 

TD: Staram się stosować 

wszystkie możliwe do realizacji – 

w naszych warunkach – techniki. 

Dzieci malują farbami, tuszami, 

pastelami, markerami. 

Umożliwiam dzieciom 

korzystanie z różnych materiałów 

i dostępnych środków. To 

stwarza szansę, że każdy uczeń 

znajdzie „coś dla siebie”. 

 

AK: Czy chciałaby Pani dodać 

coś od siebie? 

 

TD: Często spotykam się  

z pytaniem, czy malować można 

się nauczyć, czy też trzeba mieć 

wrodzony talent? Otóż 

odpowiem tak. Można opanować 

warsztat malarski - poznać 

zasady dobrego rysunku, nauczyć 

się łączyć kolory, pojąć zasady 

kompozycji. Jednak talent to coś 

więcej. Utalentowane 

artystycznie dziecko ma 

wyostrzoną wyobraźnię, 

dostrzega to, czego nie widzą 

inni. To plastyczne „trzecie oko” 

sprawia, że młody człowiek ma 

potrzebę tworzenia, a nie 

odtwarzania, jest bardziej 

kreatywny – realizuje własne 

wizje i dobrze się w tym czuje. 

Jednak moim zadaniem jest 

sprawić, aby każde dziecko czuło 

się dobrze i miało satysfakcje  

z wykonanej pracy, żeby kiedyś 

miało potrzebę pójścia do 

muzeum, na wystawę malarstwa, 

by umiało dostrzec estetyczną 

stronę, otaczającej je 

rzeczywistości. 

 

AK: To były moje wszystkie 

pytania! Chcę tylko dodać że jest 

pani naprawdę cudowną osobą  

i przez ten cały wywiad pani mnie 

zainspirowała do tworzenia. 

Bardzo dziękuję Pani za zgodę na 

przeprowadzenie wywiadu. 

Alan Kaleta, kl. 6b  

 



   

 

   

 

 

  

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. 
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     WYWIAD Z PANIĄ 
MAGDĄ KOBYLIŃSKĄ 

 

Redaktor: Jaki jest poziom 

konkursów kuratoryjnych? 

Pani Magda Kobylińska: Konkursy 

przedmiotowe obejmują treści 

określone w podstawie programowej 

danego przedmiotu oraz treści 

poszerzające podstawę programową, 

które wskazane są w odrębnych 

programach merytorycznych dla 

poszczególnych przedmiotów.  

W każdym programie 

merytorycznym zawarte są: 

wymagania konkursu, zakres treści 

merytorycznych konkursu na trzech 

etapach, literatura dla ucznia i inne 

źródła informacji. 

Redaktor: Ilu uczniów zgłasza się 

co roku na konkurs? 

Pani Magda Kobylińska: W tym 

roku do konkursów kuratoryjnych 

przystąpiła ponad setka uczniów. 

Najwięcej uczniów przystąpiło do 

konkursu kuratoryjnego  

z j. angielskiego. 

Redaktor: Ilu uczniów przechodzi 

do kolejnego etapu? 

Pani Magda Kobylińska: Do etapu 

rejonowego zakwalifikowani zostają 

uczniowie, którzy w etapie szkolnym 

uzyskają co najmniej 80% punktów 

możliwych do zdobycia. W tym roku 

do etapu rejonowego 

zakwalifikowało się 9 uczniów. 

Redaktor: Czy uczniowie klas 7 

mają szansę przejść do kolejnego 

etapu? 

Pani Magda Kobylińska: Tak, 

oczywiście. Konkursy są 

organizowane z myślą o uczniach 

zdolnych, wykazujących szczególne 

zainteresowanie wybranym 

przedmiotem nauczania, 

prezentujących rozległą wiedzę, 

wykorzystujących umiejętność 

twórczego myślenia do 

rozwiązywania trudnych zadań 

problemowych. 

rozwiązywania trudnych zadań 

problemowych. 

Redaktor: Dlaczego warto wziąć 

udział w konkursie? 

Pani Magda Kobylińska: Udział  

w konkursach przedmiotowych 

przynosi szereg korzyści. Daje 

możliwość rozwinięcia nasze 

umiejętności w dyscyplinie, którą 

się interesujemy i w której często 

przejawiamy wyjątkowe zdolności. 

Czasami odkrywamy je w sobie 

sami, w innych przypadkach 

pozwalają nam je zauważyć 

nauczyciele lub bliskie nam osoby. 

W ten sposób podczas przygotowań 

do danego konkursu możemy 

połączyć przyjemne z pożytecznym, 

czyli naszą pasję z przyswajaniem 

nowych wiadomości i umiejętności. 

Redaktor: Z jakiego przedmiotu 

konkurs kuratoryjny jest najczęściej 

wybierany? 

Pani Magda Kobylińska: 
Najwięcej uczniów naszej szkoły 

przystąpiło do konkursu 

kuratoryjnego z j. angielskiego. 

Redaktor: Jak wygląda proces 

sprawdzania wypełnionego 

konkursu? 

Pani Magda Kobylińska: Etap 

szkolny przeprowadzają  

i sprawdzają Szkolne Komisje 

Konkursowe. Szkolne Komisje 

Konkursowe przy sprawdzaniu prac 

konkursowych z etapu szkolnego 

danego konkursu przyznają pełne 

punkty za zadania zgodnie z 

modelem odpowiedzi i schematem 

punktowania. 

punkty za zadania zgodnie  

z modelem odpowiedzi i schematem 

punktowania. 

Redaktor: Z których przedmiotów 

konkurs jest najtrudniejszy,  

a z których najłatwiejszy? 

Pani Magda Kobylińska: Pewnie 

dla każdego ucznia byłby to inny 

przedmiot. Trudno porównywać 

konkursy kuratoryjne z różnych 

przedmiotów. Dla jednych trudna 

może okazać się matematyka, a dla 

innych j. polski. 

Redaktor: Czy do konkursów 

należy się przygotować?  

Pani Magda Kobylińska: Tak, aby 

osiągnąć dobry wynik w konkursie 

kuratoryjnym należy się do niego 

dobrze przygotować. Wszelkie 

informacje o konkursach 

przedmiotowych, a w szczególności 

wymagania konkursowe, zakres 

treści merytorycznych konkursu, 

literaturę dla ucznia są publikowanie 

na stronie internetowej  

www.konkursy.mscdn.pl. 

 

 

Zofia Kołodziejczyk. 

Lena Więckowska, kl. 8c 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.konkursy.mscdn.pl/


   

 

   

 

 

  

 

s. 4                                                                                                                                                       Kurier Ochocki 

     c.d. WYWIADU Z PANIĄ  
WICEDYREKTOR 

 

 

 
 

W listopadzie są dwa święta. Jedno ważne dla 

wszystkich chrześcijan, a drugie dla wszystkich 

Polaków. Te święta to: 1 listopada - Uroczystość 

Wszystkich Świętych i 11 listopada – Narodowe Święto 

Niepodległości. 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Świętowanie Uroczystości Wszystkich Świętych zapoczątkowano najprawdopodobniej w 741 roku 

przez papieża Grzegorza III. W 935 roku papież Jan XI wyznaczył dzień 1 listopada na Uroczystość 

Wszystkich Świętych jako oddzielne święto. A w 1475 roku papież Sykstus IV ustanowił tę uroczystość 

jako obowiązkowe święto dla wszystkich wiernych. W Polsce 1 i 2 (Dzień Zaduszny) listopada odwiedza 

się groby swoich bliskich zmarłych, aby zapalić znicze lub   zostawić kwiaty 

 

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie dla upamiętnienie 

odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Zostało ustanowione ustawowo 23 

kwietnia 1937 roku. Zostało zniesione 22 lipca 1945, a przywrócone ustawą w 1989. W dzisiejszych 

czasach w Warszawie obchody są organizowane na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza. A większość Polaków tego dnia nosi kotylion przyczepiony nad sercem po lewej 

stronie. 

 

Kinga Wojtasińska, kl. 7a 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Źródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci       
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Pierwsi osadnicy w Ameryce. 
 

Święto Dziękczynienia ma swoje korzenie w tworzeniu się osadnictwa w Ameryce Północnej. 
Purytanie, czyli pierwsi osadnicy, ze względu na konflikt z kościołem anglikańskim, postanowili 
wyruszyć w poszukiwaniu miejsca do założenia własnej idealnej osady. Wyprawa trwała od 
listopada do grudnia 1619 r., kiedy to w żegludze przeszkodziła im kiepska pogoda i musieli 
przybić do brzegu dzisiejszej miejscowości Plymouth. Przybysze nie zdołali się zasiedlić w tak 
krótkim czasie, w Nowej Anglii nastała mroźna zima, która zabrała za sobą prawie połowę załogi. 
Niespodziewanie wiosną 1920 r. los się jednak odwrócił, do osady przybył Indianin o imieniu 
Samoset, który łamanym angielskim zaczął rozmawiać z pielgrzymami. Wkrótce Indianie  
z plemienia Wampanoagów zawarli porozumienie z osadnikami, w zamian za pomoc mieli zabrać 
ze sobą sojusz. Wśród Indian można było wyróżnić mężczyznę o imieniu Squanto, dawnego 
niewolnika, który służył w ekspedycji Thomasa Dermera, z którymi Indianie stoczyli wcześniej 
bitwę na swojej ziemi. Ze względu na swoją płynną znajomość angielskiego, był w stanie wyjaśnić 
Anglikom jak łowić ryby, uprawiać ziemię, czy też jak ochronić się przed następną zimą. 
 
Pierwsze obchody Święta Dziękczynienia 
 
Oficjalnie uważa się że pierwsze obchody Święta Dziękczynienia miały miejsce jesienią 1621 r. 
wtedy to Purytanie mieli zaprosić Indian z plemienia Wampanoagów na obchody dziękczynienia, 
które miały wiele wspólnego z angielskimi obchodami dożynkowymi. 
 
Dzień Żałoby dla Indian 
 
W późniejszych latach do Ameryki Północnej zaczęło przybywać coraz więcej osadników, co 
spowodował narastający konflikt między Indianami a Europejczykami. Kiedy kolonie zaczęły 
rosnąć w siłę, coraz śmielej wypierano Indian z ich rdzennych ziem. Wkrótce kolonie zaczęły 
przesuwać się w głąb lądu, a na terenach zaczęło dochodzić do krwawych rzezi na Indianach. 
Żeby upamiętnić  ludobójstwo Indian, od 1970 roku w Święto Dziękczynienia na wzgórzu Cole’s 
Hill ludzie przychodzą protestować.  

 

Maria Kostka, kl. 8b 
 

     HISTORIA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA 

 
 

Źródła: 

https://ezlearn.pl/blog/swieto-dziekczynienia-thanksgiving-day/  

https://pl.khanacademy.org/humanities/us-history/colonial-america/colonial-north-america/a/puritan-new-england-plymouth  

https://www.americanstories.pl/post/%C5%9Bwi%C4%99to-dzi%C4%99kczynienia-historia  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dzi%C4%99kczynienia  

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-amerykanie-swietuja-wszystko-co-chcialbys-wiedziec-o-dniu-

dz,nId,2691595#crp_state=1  

 

 

https://ezlearn.pl/blog/swieto-dziekczynienia-thanksgiving-day/
https://pl.khanacademy.org/humanities/us-history/colonial-america/colonial-north-america/a/puritan-new-england-plymouth
https://www.americanstories.pl/post/święto-dziękczynienia-historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dziękczynienia
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-amerykanie-swietuja-wszystko-co-chcialbys-wiedziec-o-dniu-dz,nId,2691595#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-amerykanie-swietuja-wszystko-co-chcialbys-wiedziec-o-dniu-dz,nId,2691595#crp_state=1


   

 

   

 

 
 

 

  

s. 6                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie młody Józef Piłsudski rozpoczął jesienią 1885 r studia medyczne  

w Charkowie. Z czasem jednak Piłsudskiego zaczęła coraz bardziej pociągać młodzieżowa działalność 

konspiracyjna w charkowskiej organizacji Narodna Wola, w której był jednym z aktywniejszych politycznie 

studentów. Na początku 1887 r. carska policja polityczna Ochrana wykryła przygotowania do zamachu na cara 

Aleksandra III. Do pozbawienia życia rosyjskiego monarchy dążyła Frakcja Terrorystyczna Narodnej Woli. 

Piłsudski nie mając świadomości, że organizacja planuje zamach na cara, został zamieszany w jego 

przygotowanie. Pomógł współtowarzyszom zdobyć w Wilnie truciznę, a następnie udzielił wsparcia członkowi 

spisku Orestowi Goworuchinowi. W dniu 22 marca 1887 Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału 

w spisku na życie cara, a następnie osadzony w petersburskiej Twierdzy Pietropawłowskiej. Chociaż Piłsudskiego 

ostatecznie potraktowano jako świadka w procesie spiskowców, to jednak został skazany 1 maja 1887 na 

pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji, na Syberię. 

Piłsudski wrócił z Syberii do Wilna w lipcu 1892 r. z doświadczeniami, które miały ogromny wpływ na jego 

późniejsze losy. Pięcioletnie zesłanie ukształtowało charakter przyszłego marszałka Polski, który napisał, że 

nieważne, czy Rosjanin będzie czerwony czy biały. Żaden nie pogodzi się z niepodległością Polski. Rosja w jego 

oczach była najgroźniejszym ze wszystkich zaborców.  Ponadto twierdził, iż na Syberii zrozumiał „charakter Rosji 

i jej psychologię, tę chęć poniewierania godności ludzkiej”. Dlatego po powrocie z syberyjskiego zesłania 

Piłsudski szybko włączył się do ruchu socjalistyczno –niepodległościowego. Przystąpił wtedy do tworzącej się 

Polskiej Partii Socjalistycznej, w której szybko zajął jedno ze stanowisk kierowniczych. W 1899 r. przeprowadził 

się do Łodzi. Tam w 1900 r. został ponownie aresztowany za działalność konspiracyjną. Rosjanie przetrzymywali 

go w Cytadeli Warszawskiej. Piłsudski imitował wtedy chorobę psychiczną, dzięki czemu przewieziono go do 

szpitala dla obłąkanych w Petersburgu. Uciekł stamtąd dzięki pomocy innego działacza PPS w 1901 roku. 

Brawurowa ucieczka przyczyniła się do wzrostu popularności i wpływu Piłsudskiego w szeregach PPS. Piłsudski 

przejął faktyczną kontrolę nad partią i rozpoczął jej energiczną reorganizację.  

Po przegranej przez Rosję wojnie rosyjsko – japońskiej, co przyczyniło się do wybuchu niepokojów i rewolucji 

w 1905 roku, Piłsudski stworzył Organizację Bojową PPS. Odpowiadała ona za liczne zamachy na przedstawicieli 

władz rosyjskich w Królestwie Polskim i konfidentów policji zaborczej, odbijanie więźniów i ochronę 

demonstracji. 

W 1906 r. doszło do rozłamu w PPS. Piłsudski stanął na czele odłamu, który przyjął nazwę „PPS-Frakcja 

Rewolucyjna”. Aby poprawić kondycję finansową organizacji oraz wesprzeć rodziny poległych i aresztowanych, 

jej działacze prowadzili tzw. ekspropriacje, czyli akcje zdobywania pieniędzy drogą napadów na instytucje 

zaborcy. Najsłynniejszą spośród takich akcji był napad na pociąg pod Bezdanami 26 września 1908 roku. W czasie 

wygasania rewolucji w roku 1908 Piłsudski zdecydował o utworzeniu ponadpartyjnej organizacji zbrojnej mającej 

na celu odzyskanie niepodległości. Powstał wtedy we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej pod kierownictwem 

Kazimierza Sosnkowskiego, który miał szkolić przyszłych dowódców polskiego powstania zbrojnego oraz być 

zalążkiem przyszłych sił zbrojnych wyzwolonej Polski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
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Kazimierza Sosnkowskiego, który miał szkolić 

przyszłych dowódców polskiego powstania 

zbrojnego oraz być zalążkiem przyszłych sił 

zbrojnych wyzwolonej Polski. Dwa lata później 

ZWC powołał dwie legalne organizacje strzeleckie: 

Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo 

Strzelec w Krakowie. Prowadziły one ćwiczenia  

i wykłady z dziedzin wojskowości oraz szkoliły 

kadry dla przyszłej polskiej armii. W 1912 roku 

Piłsudski został Komendantem Głównym 

Związków Strzeleckich. 

 

 

 

 

 
Przed I wojną światową Piłsudski uważał, że Polacy powinni oprzeć się o państwa centralne i walczyć z Rosją. 

Opierał się na przekonaniu, że w Austro –Węgrach, gdzie Polacy mieli pełne prawa obywatelskie  

i reprezentację w parlamencie, łatwiej będzie wybić się na niepodległość. Gdy w lipcu 1914 r. wybuchła I wojna 

światowa komendant dostrzegł w niej szansę na walkę o polską niepodległość. Stanął na czele utworzonego 

przez siebie oddziału – I Kompanii Kadrowej i wraz z nim przekroczył 6 sierpnia 1914 roku granicę zaboru 

rosyjskiego z zamiarem wywołania w Królestwie Polskim narodowego powstania. Koncepcja ta się jednak nie 

powiodła. Wtedy Piłsudski utworzył podporządkowane Austrii Legiony Polskie, a sam dowodził ich I Brygadą. 

Z czasem siła polskich formacji wzrosła do trzech brygad strzeleckich. Legiony wzięły udział w walkach na 

terenie Królestwa Polskiego, w Karpatach Wschodnich oraz na Wołyniu. Jako dowódca Piłsudski zyskał 

szacunek i miłość swoich podkomendnych, wykazując się odwagą w boju i dzieląc z nimi trudy wojny. 

W grudniu 1916 r. Piłsudski został członkiem Tymczasowej Rady Stanu, pierwszej namiastki polskiego rządu, 

która miała być organem reprezentującym polskie interesy przed władzami Państw Centralnych.  

Gdy wybuchła I wojna światowa, komendant dostrzegł w niej szansę na walkę o polską niepodległość. Stanął 

na czele utworzonego przez siebie oddziału – I Kompanii Kadrowej i wraz z nim przekroczył 6 sierpnia 1914 

roku granicę zaboru rosyjskiego z zamiarem wywołania w Królestwie Polskim narodowego powstania. 

Koncepcja ta się jednak nie powiodła, wtedy Piłsudski utworzył podporządkowane Austrii Legiony Polskie,  

a sam dowodził ich I Brygadą. Jako dowódca zyskał szacunek i miłość swoich podkomendnych, wykazując się 

odwagą w boju i dzieląc z nimi trudy wojny. 

Jednocześnie już w sierpniu 1914 roku z inicjatywy Piłsudskiego rozpoczęto formowanie w Królestwie Polskim 

konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej złożonej z członków Związku Walki Czynnej  

i Polskich Drużyn Strzeleckich. Jej celem była zbrojna walka o niepodległość i przygotowanie kadr dla jej 

przyszłej armii. POW prowadziła szkolenia wojskowe oraz działania wywiadowcze i dywersyjne. 

Wobec wcześniej przewidywanego przez Piłsudskiego przechylenia się szali zwycięstwa na stronę Ententy, jak 

również późniejszego wybuchu w Rosji rewolucji (co praktycznie eliminowało ją na jakiś czas jako wroga), 

Piłsudski uznał, że jeden z wrogów Polski został wyeliminowany i należy przygotować się na wyzwolenie  

z zależności od państw centralnych. Doprowadził do tzw. kryzysu przysięgowego, zalecając żołnierzom 

polskim w szeregach  

 

Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski przed frontem 

oddziału Związku Strzeleckiego. Zakopane, sierpień 1913 

 

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/13326?t=100-lat-od-wymarszu-Pierwszej-Kadrowej
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/13326?t=100-lat-od-wymarszu-Pierwszej-Kadrowej
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/23899?t=POW-czyli-Pilsudski-buduje-zaplecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ententa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_październikowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_przysięgowy
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Piłsudski został zwolniony z więzienia jesienią 1918 r., gdy niepodległość Polski stawała się faktem,  

w Berlinie wybuchła rewolucja listopadowa, a klęska Niemiec w wojnie stawała się pewna. Do Warszawy 

dotarł 10 listopada 1918 r. Następnego dnia 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo 

nad formowanym Wojskiem Polskim. 14 listopada przekazała ona Piłsudskiemu również władzę zwierzchnią 

w Królestwie Polskim, którą miał dzierżyć do momentu powołania rządu narodowego. Od 22 listopada 1918 

r. pełnił on funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa.  

Jako Naczelnik Piłsudski skupił się na obronie odzyskanej przez Polskę niepodległości oraz walce o jak 

najkorzystniejsze granice. W dniu 19 marca 1920 roku Piłsudski mianowany został Marszałkiem Polski  

i jako Wódz Naczelny dowodził podczas wojny polsko-bolszewickiej m.in. w zwycięskiej Bitwie 

Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. Walki z bolszewikami zakończyły się pokojem w Rydze w marcu 

1921 roku, na mocy którego Polska odzyskała wschodnią Galicję. Po zwycięskiej wojnie Piłsudski został 

uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Po wyborach prezydenckich 9 grudnia 1922 roku Piłsudski złożył władzę Naczelnika Państwa na ręce nowo 

wybranego prezydenta Gabriela Narutowicza. 

 

Wojciech Bartosz-Białoskórski, kl. 8b 

 

polskim w szeregach dwóch brygad legionowych, by nie składali 

przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austrii (pomimo, że 

wcześniej uzgodniono jej rotę).  

Następstwem tego wydarzenia było rozwiązanie tych formacji oraz 

aresztowanie Piłsudskiego 22 lipca 1917 roku. Niemcy uwięzili go  

w twierdzy w Magdeburgu. Wydarzenia te umocniły autorytet 

Piłsudskiego, który stał się w oczach społeczeństwa symbolem 

konsekwentnych starań niepodległościowych, skierowanych 

przeciwko wszystkim zaborcom.  
 

Źródła:  
Antoni Czubiński, Przemysław Hauser, Janusz Pajewski, Stanisław Sierpowski, Józef Piłsudski i jego Legenda, 
PWN, Warszawa 1988 

Andrzej Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Czytelnik, Warszawa 1988 

Sławomir Koper, Jóżef Piłsudski. Życie prywatne Marszalka. Fakty i Tajemnice, Bellona, Warszawa 2010 

Aleksandra Piłsudska, Wspomnienia, Wydawnictwo LTW, Warszawa  
Włodzimierz Suleja, Józef Piłsudski, Ossolineum, Wrocław 2009 

Zbigniew Wójcik, Józef Piłsudski 1867- 1935, Oficyna Wydawnicza RYTM, Wydanie I, Warszawa 1999 
 

 

 

 

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/27811?t=Wizja-marszalka-prysla-w-Rydze
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Delegatami Polski na konferencję paryską byli: Roman Dmowski, prezes Komitetu Narodowego Polskiego 

i Ignacy Jan Paderewski, prezes Rady Ministrów i minister spraw zagranicznych, sławny na świecie pianista 

i kompozytor. W kwietniu 1919 r. delegatem pełnomocnym do spraw ekonomicznych mianowany został 

przez rząd polski Władysław Grabski. Delegatów wspierało kilkudziesięciu uczonych i polityków. Ignacy Jan 

Paderewski został powołany przez Józefa Piłsudskiego na urząd prezesa Rady Ministrów w dniu 16 

stycznia 1919 r. - tuż przed rozpoczęciem obrad konferencji. Jako premier miał on nie tylko pełnić rolę 

mediatora pomiędzy zwolennikami Piłsudskiego i Dmowskiego, ale także dzięki licznym kontaktom 

międzynarodowym, nawiązanym podczas kariery muzycznej, wspierać rozwój odradzającego się państwa.  
 

Polacy mieli o tyle ułatwione zadanie, że jeszcze w czasie wojny zarówno państwa centralne, jak i Ententa 

uznały prawo Polaków do samostanowienia. Trwały natomiast spory o kształt granic tego państwa. 

Problemem, który utrudniał sformułowanie rozwiązań w sprawie polskiej na konferencji wersalskiej,  

a zarazem wpływał na sytuację delegacji, była rozbieżność interesów państw decydujących o losach 

powojennego świata. 
 

Polska delegacja na konferencji pokojowej była wspierana przez Francuzów, ale tylko w zakresie 

ukształtowania granicy zachodniej. Chodziło o osłabienie państwa niemieckiego, w związku z tym Francja 

gotowa była poprzeć wszystkie polskie roszczenia dotyczące Górnego Śląska, Pomorza, Prus Wschodnich. 

Mniej chętnie odnosiła się do oczekiwań Polaków na wschodzie. Liczyła w tamtym czasie na wygraną 

„białych” w wojnie domowej w Rosji i w niej przede wszystkim widziała sojusznika. Natomiast Wielka 

Brytania obawiała się zachwiania równowagi europejskiej. Nie chciała więc zbyt dużego osłabienia Niemiec, 

a tym samym wzrostu znaczenia Francji popieranej przez nowo powstałe państwa europejskie, co 

zagrażało imperialnemu statusowi Zjednoczonego Królestwa. 
 

Już 29 stycznia 1919 roku polska delegacja zaprezentowała swoje propozycje dotyczące kwestii 

terytorialnych.  
 

Po zakończeniu działań wojennych na frontach I wojny 

światowej i podpisaniu zawieszenia broni konieczne stało się 

uregulowanie stosunków międzynarodowych. Zwycięskie 

mocarstwa postanowiły, że granice nowych państw zostaną 

ustalone na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem. 

Konferencja rozpoczęła się 18 stycznia 1919 r. Wzięło w niej 

udział tylko 27 zwycięskich państw koalicji antyniemieckiej, 

wśród których główną rolę grało pięć mocarstw – Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Japonia. 

Państwa pokonane (Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja) 

nie zostały zaproszone, przedłożono im jedynie 

postanowienia do podpisu. 
 

Konferencja pokojowa w Paryżu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Dmowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Narodowy_Polski_(1917–1919)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Grabski
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terytorialnych. Mistrzowskie przemówienie Romana Dmowskiego 

wywarło duże wrażenie na słuchaczach. W czasie pięciu godzin 

Dmowski uzasadnił drobiazgowo argumentami historycznymi, 

ekonomicznymi, geopolitycznymi, militarnymi potrzebę odbudowy 

dużego i silnego państwa polskiego. Udało mu się bez problemu 

zachwycić słuchaczy. Dmowski wykazał się zmysłem dyplomatycznym  

i uwydatnił problemy szczególnie istotne dla państw zachodnich – 

agresywne zachowanie dopiero co pokonanych Niemiec wobec 

sąsiadów oraz potrzebę stworzenia w Europie środkowej państw, które 

byłyby rządzone według zasad demokracji. Przemawiał na zmianę po 

francusku i angielsku. Był znakomicie przygotowany i potrafił 

odpowiedzieć na każde pytanie i co jest istotne, wiedział, co należy 

powiedzieć i jakie zająć stanowisko.  

 

 

Roman Dmowski 

Do rozpatrzenia propozycji naszych przedstawicieli została powołana Komisja do spraw polskich. 

Przewodniczył jej francuski dyplomata Jules Martin Cambon. Do niej 28 lutego Roman Dmowski skierował 

memorandum, w którym domagał się przywrócenia granicy z 1772 roku, czyli sprzed pierwszego rozbioru, 

z pewnymi drobnymi korektami, które uwzględniały fakt zarówno zgermanizowania niektórych obszarów, 

jak i repolonizacji. Zwracał również uwagę na przyznanie Polsce tych obszarów, które pozwolą jej na 

swobodny rozwój gospodarczy i zapewnią stabilizację międzynarodową. Zgodnie z sugestiami Polska 

miałaby otrzymać m.in. Górny Śląsk, fragment Dolnego Śląska, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie  

(z ewentualnym wyłączeniem zgermanizowanego powiatu wałeckiego i człuchowskiego), na Pomorzu 

Zachodnim powiaty lęborski, bytowski i częściowo słupski; Warmię oraz południowy pas Mazur (część Prus 

Wschodnich). Przychylny Polsce Jules Cambon wspólnie z Komisją opracował rozwiązanie, które w dużej 

mierze uwzględniało postulaty Dmowskiego. Odrzucił tylko polskie pretensje do skrawków Pomorza 

Zachodniego i Dolnego Śląska oraz uznał, że o przynależności Prus Wschodnich zadecyduje plebiscyt. 

Niestety, projekt Komisji spotkał się z krytyką Davida Lloyda George’a. Premier brytyjski zakwestionował 

decyzję o przyłączeniu do Polski Gdańska oraz przyznaniu Górnego Śląska. 
 

W dniu 28 czerwca 1919 r podpisano w Wersalu traktat pokojowy. Sejm polski ratyfikował go 31 lipca 1919 

r, a postanowienia weszły w życie 10 stycznia 1920. Na jego mocy Polska ostatecznie odzyskała większość 

ziem utraconych na rzecz Prus w I i II rozbiorze: większą część Wielkopolski i Prus Zachodnich z dostępem 

do morza o szerokości około 70 km (Pomorze Wschodnie bez Gdańska). Gdańsk – zamieszkany  

w większości przez Niemców – uzyskał status wolnego miasta i został podporządkowany Lidze Narodów. 

Polsce przyznano pewne przywileje w tym mieście. Gdańsk włączono do polskiej strefy celnej, 

uruchomiono tam również polską pocztę. Na mocy kolejnego porozumienia ustalono, że w Gdańsku mogą 

stacjonować polskie okręty wojenne (Marynarka Wojenna RP mogła korzystać z portu), a na Westerplatte 

utworzono polską składnicę tranzytową materiałów wojennych. 
 

Polska otrzymała dostęp do morza, niemniej na przyznanym wybrzeżu nie istniał żaden port, który mógłby 

przyjmować jednostki pełnomorskie. To zdeterminuje państwo polskie do podjęcia decyzji o budowie 

Gdyni. Z kolei na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku miały odbyć się plebiscyty. 
 

 

 

https://zpe.gov.pl/a/sprawa-polska-na-konferencji-wersalskiej/DkJIP9Qyj#DkJIP9Qyj_pl_main_tp_1


   

 

   

 

 

 

 

Polska wraz z innymi nowo powstałymi krajami musiała podpisać nie tylko traktat wersalski, ale też 

umowę w sprawie ochrony mniejszości narodowych, zwaną małym traktatem wersalskim. Na mocy 

traktatu mniejszościowego rząd polski miał obowiązek zapewnić pełne uprawnienia wszystkim 

obywatelom bez względu na wyznanie i narodowość, zagwarantować im możliwość używania 

rodzimego języka, zakładania i prowadzenia własnych szkół oraz instytucji kulturalnych. W sytuacji 

konfliktowej mogły się one odwołać do arbitrażu Ligi Narodów. Mały traktat wersalski ograniczał w ten 

sposób suwerenność państwową, stwarzał bowiem możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski 

pod pretekstem obrony praw mniejszości. Traktatu nie musiały podpisać Niemcy, mimo że mieszkało 

tam przeszło milion Polaków. 
 

Wschodnia granica została ustalona traktatem pokojowym z bolszewikami, podpisanym w Rydze  

w 1921 roku po zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej i była zbliżona do granic postulowanych przez 

Romana Dmowskiego na konferencji pokojowej w Paryżu. Tzw. linia Dmowskiego zakładała granice 

wysunięte dalej na wschód średnio o 50-100 kilometrów. 
 

Postanowienia Traktatu Wersalskiego faktycznie były uznane za sukces Rzeczypospolitej. Oczywiście 

w porównaniu z granicą z 1772 r. straciliśmy część terytorium, jednak uzyskaliśmy dostęp do morza,  

a na obszarach spornych narodowościowo, takich jak Górny Śląsk, Powiśle, Warmia, Mazury, zgodnie 

z wprowadzoną wówczas do stosunków międzynarodowych zasadą prawa narodu do 

samostanowienia, planowano przeprowadzić plebiscyty, które miały ostatecznie rozstrzygnąć  

o przynależności państwowej tych mieszanych etnicznie terytoriów. 
 

Podpisanie traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. kończyło I wojnę światową. Dla wielu był to 

najtragiczniejszy okres w dziejach ludzkości, który przyniósł dziesiątki milionów ofiar i nigdy dotąd 

niespotykane zniszczenia. Jednak dla Polski i Polaków był to moment szczególny. Po 123 latach 

rozbiorów niepodległa Rzeczpospolita wracała na mapy Europy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Bartosz-Białoskórski, kl.7c 
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Ignacy Jan 

Paderewski 

Źródła:  
Emile Joseph Dillon, Konferencja pokojowa w Paryżu 1919, Ośrodek Myśli Politycznej, 
Kraków 2020 
Andrzej Garlicki, Drugiej Rzeczypospolitej początki, Wydawnictwo Dolnośląskie, 
Wrocław 1996  
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– tak opisywał Władysław Reymont w 1917 roku, swój przystanek w Karczmie Ochota podczas pielgrzymki na 

Jasną Górę. Na rozstaju dróg, wokół placu (dziś Placu Zawiszy) stały rogatki, gdzie rosyjscy żołnierze 

kontrolowali przyjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Leżącą niecały kilometr dalej, karczmę Ochotę znali 

wszyscy. Obecnie nie ma niestety ani śladu po niej, ale po raz pierwszy została naniesiona na mapę okolic wokół 

Warszawy w 1829 roku, czyli prawie 100 lat wcześniej. Była ostatnim przystankiem przed Warszawą i właśnie 

tam zatrzymywali się podróżni. Posilali się tu, korzystali z możliwości umycia się po długiej podróży. Ulica 

Grójecka (choć jeszcze wtedy nikt tak jej nie nazywał) była częścią Szosy Krakowskiej, czyli głównej drogi 

łączącej Warszawę z Krakowem. Osoby podróżujące dorożkami i bryczkami z Krakowa do Warszawy po  

2 dniach drogi często gościły w karczmie. To miejsce spotkań i odpoczynku było tak sławne, że wszyscy 

podróżni, a z czasem i okoliczni mieszkańcy, obszar naokoło karczmy zaczęli nazywać „Ochotą”. Obecnie 

miejsce, gdzie się znajdowała - przy Kaliskiej 1- upamiętniono pomnikiem z cegieł. 

Czy była w tej okolicy jedyną karczmą? Otóż nie. Było ich więcej. Na rogu Sanockiej i Trojdena znajdowała się 

inna karczma, niestety nie zachowano do dziś jej nazwy. Za to w miejscu, gdzie Trojdena dochodziła do Traktu 

Krakowskiego stała „Pociecha”. Od koloru cegieł użytych do budowy tego miejsca nazywana również 

„Czerwoną Oberżą”. Rozebrano ją w 1904 roku. Oficjalnych zdjęć pamiątkowych na razie nie ma, można jednak 

liczyć, że odnajdą się jeszcze w zapomnianej książce, gdzieś na strychu. Gdyby była tak sławna jak jej 

konkurentka, być może nasza dzielnica nazywałaby się dziś „Pociecha”. Do dziś trwają spory, czy dzielnica 

Ochota wzięła swoją nazwę od karczmy, czy od kolonii domów, która zaczęła się wokół niej rozrastać. W innej 

jeszcze wersji była tu wcześniej wieś Ochota. Sama nazwa pojawiła się dopiero w XVIII wieku. Początkowo 

Ochota była wsią, która należała do gminy Czyste oraz parafii Wielka Wola. W 1845 roku ukończono linię 

kolejową Warszawa-Skierniewice, dzięki której oddzielono Ochotę od Woli i Czystego. W tamtym okresie na 

terenie Ochoty znajdowały się cegielnie, kuźnie i glinianki. Wieś rozciągała się wzdłuż starego traktu na Grójec, 

Radom i Kraków (ul. Grójecka od pl. Zawiszy do ul. Opaczewskiej). W latach 1823-1824 wytyczono Nową 

Drogę Jerozolimską kończącą się przy Rogatkach Jerozolimskich pl. Zawiszy - obecnie w granicach Filtrów na 

Ochocie. Na rosyjskiej mapie z 1860 roku Kolonia Ochota zlokalizowana jest w rejonie dzisiejszej Hali Banacha, 

zaznaczono też karczmę Ochota (przy dzisiejszej ul. Niemcewicza), 3 kuźnie, 2 cegielnie i glinianki przy 

miejskich rogatkach (te ostatnio z czasem zasypano piaskiem z Flitrów). W 1880 roku Ochota liczyła 802 

mieszkańców. 

 

W 1910 rozpoczęto budowę kościoła św. Jakuba przy pl. Narutowicza (ukończony w 1927), a w 1916 Ochotę 

s. 12                                                                                                                                                       Kurier Ochocki 

„Jest to sobie kilkanaście domków brudnych i odrapanych 

srodze, jakby wysilano się umyślnie, aby stworzyć rzecz 

brzydką aż do obrzydliwości. Tu już gromadzą się wszyscy 

pątnicy i łączą w kompanie. Czekaliśmy z godzinę, nim się 

pościągali. Wozów idących z rzeczami i ludźmi jest 76. Mój 

furman, który się podjął mnie nawet zawieźć do miejsca za 10 

rubli, zabiera mnóstwo tobołków. Płacą od zawiniątka po 30, 

a najwyżej po 50 kop. za całą drogę. Zapłaciłem frycowe, bo 

się teraz dowiaduję, że można jechać z rzeczami za 3 ruble. 

Wozy stoją wyciągniętym sznurem z boku szosy, a ludzie 

porozkładali się obok krzyża, gdzie kto mógł. Karczma 

przepełniona, ale właściciel chodzi kwaśny”  
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XIX wiek to wiek wielkich dokonań, to wiek pary i żelaza. Przyniósł nam wiele nowych wynalazków, 

które zmieniły świat. Od kolei, parowców i fabryk, po szczepionki i niespotykaną wcześniej higienę. Ale 

XIX wiek, to też kowboje na dzikim zachodzie i wojny kolonialne w najdalszych zakątkach świata. 

Jednym z efektów tej mieszanki było pojawienie się eksperymentalnych broni, później zupełnie 

zapomnianych. 
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mieszkańców.W 1910 rozpoczęto budowę kościoła św. Jakuba przy pl. Narutowicza (ukończony w 1927),  

a w 1916 Ochotę przyłączono do Warszawy. 

 

Natalia Hałacińska, kl. 7c 

Wnętrze pistoletu Guycot z widocznym łańcuchem. 

Fot. Rock Island Auction Company 

Pistolet łańcuchowy Guycot 
 

Zbudowany przez dwóch Francuzów, Henriego 

Guenota i Paulina Gaya w 1879 r. Posiadał 

magazynek 40 nabojowy (istniała też wersja na 25 

nabojów).Strzelał automatycznie specjalnymi 

nabojami bezłuskowymi 6,5 milimetrów, typu 

rocketball. Kiedy strzelec wystrzelił, pocisk 

wylatywał w całości i nie pozostawiał nic wewnątrz 

broni. Kolejne naboje były podsuwane do lufy przy 

użyciu łańcucha. Niestety, mały pistolet nie 

wzbudził zainteresowania rynku i został 

zapomniany. 

 

 



   

 

   

 

  

Karabin Remington Rolling Block 
Opracowany na podstawie ładowanego odtylcowo 

karabinka kaliber 50 z 1863 r. używanego w oddziałach 

kawalerii podczas Wojny Secesyjnej w Stanach 

Zjednoczonych. Został zaprojektowany przez Josepha 

Ridera i Leonarda Geigera. Karabin działał według 

„Systemu Remingtona” z zamkiem typu rolling block. 

Wykorzystywany przez armię amerykańską  

w wojnach z Indianami. Podobne karabiny były 

produkowane na licencji Remingtona w Norwegii  

i Szwecji na potrzeby armii tych krajów. 
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Zamek typu Rolling Block. Fot. wikimedia.org 
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Pistolet Schwarzlosew z 1898 r. 
Wynaleziony przez Pruskiego projektanta broni palnej 

Andreasa Wilhelma Schwarzlose. Był to wyprzedzający 

swoje czasy półautomatyczny pistoletem z zamkiem 

obrotowym. Używano do niego naboi 7,65×25mm 

Borchardti 7,63×25mm Mauser. Posiadał 

ośmiostrzałowy magazynek. Szczerbinka była 

regulowana w pionie a iglica wystając do tyłu służyła 

jako wskaźnik naciągnięcia broni. Wyprodukowano 

niecałe 500 sztuk tego modelu, ale zaznaczył się 

niepokojach przełomu wieków: używali go Burowie  

w wojnach z Imperium Brytyjskim, a potem próbowali 

go wykorzystać rosyjscy rewolucjoniści przeciw 

Imperium Romanowów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pistolet Schwarzlose wz. 1898.  

Fot. wikimedia.org/Horst Held 

Pistolet Lancaster 
To rewolwer wiązkowy, tak zwana „pieprzniczka”. 

Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku posiadał dwie 

lub cztery połączone lufy i mechanizm, który po każdym 

strzale obracał iglicę wewnątrz pistoletu, pozwalając 

wystrzelić pocisk załadowany do kolejnej z luf. Tego typu 

bronie były popularne głównie na początku XIX wieku, ale 

Charles Lancaster unowocześnił koncepcję wprowadzając 

mosiężne naboje i znacznie poprawiając szybkostrzelność. 

Dzięki temu ten pistolet stał się popularny wśród 

brytyjskich oficerów w Indiach i służył m.in. do polowania 

na tygrysy. 

 

Szymon Prysłopski, kl. 7d 

 

Czterolufowa wersja pistoletu Lancaster.  

Fot. Royal Armouries 
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Jaki rodzaj muzyki lubimy? Który wykonawca jest tym naj? W listopadzie 

przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą gustów muzycznych uczniów wszystkich klas 

czwartych naszej szkoły. Dzięki ankiecie wyłoniliśmy czołówkę ulubionych przez klasy 

4a, 4b i 4c wykonawców, którymi są: Michael Jackson, Young Leosia, Imagine Dragons. 

Najwięcej głosów i palmę pierwszeństwa wśród naszych kolegów i koleżanek z klas 

czwartych otrzymała Young Leosia. 

Young Leosia to dawniej Sara, czyli Sara Leokadia Sudoł. Ta polska piosenkarka, raperka, 

autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ-ka urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w 

Szczecinie. Jest absolwentką Szkoły Piosenki Elżbiety Zapendowskiej, zdała także 

państwowy egzamin z realizacji dźwięku. 

Karierę muzyczną rozpoczęła jako Dj-ka. Pierwsze piosenki nagrała jako Sara w roku 

2015. Pięć lat później wydała singiel "Wyspy" oraz "Zakochałam się, ale zryłeś". Rok temu 

wraz z Żabsonem, Beteo i Borucci wydała singiel "ULALA", który dostał się na polskie 

streamingowe listy przebojów. Również w 2020 roku zaśpiewała gościnnie w utworze 

rapera Nik Tendo "Loyal" - wysoko notowanym na czeskich i słowackich listach 

przebojów. 

Największą popularność zyskała w 2021 dzięki singlowi "Szklanki", który dostał się na 

szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Do utworu nakręciła nie mniej lubiany 

teledysk. Do września 2021 został on wyświetlony ponad 24 mln razy w serwisie YouTube. 

W czerwcu bieżącego roku zagrała także główną rolę w teledysku Narty do utworu "Kiss 

cam", natomiast w sierpniu wydała singel "Jungle Girl", który nagrała we współpracy z 

Żabsonem. Piosenka ta znalazła się na jej debiutanckim albumie pt. Hulanki, wydanym 

zaledwie dwa miesiące temu, bo we wrześniu. We wrześniu opublikowała także teledysk 

do utworu „Baila Ella” który w ciągu miesiąca uzyskał 8 milionów wyświetleń w serwisie 

YouTube. 

Dziękujemy uczniom klas czwartych za oddany głos, a nauczycielom za możliwość 

przeprowadzenia ankiety. Już czekamy na preferencje muzyczne klas piątych. 

 

Stanisław Olszewski,  

Alan Kaleta,  

Jan Przewoźniak, kl. 7b 
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WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ LEBENSZTEJN – 
kierownikiem Oddziału Komunikacji i Udostępniania 

Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

 

S Z K O Ł A   W   D O M U  cz. X 

No i cóż... Zaczęli obmyślać plan ucieczki. Mieli zejść do szatni, ubrać się i na szybką komendę: „Trzy, 

czte-ry!” szybciutko uciec ze szkoły.  

- No to jak? Wiejemy? - zapytał się Wojtek.  

- No, a jak! - zawołał Marcin. 

- Pewka! - odkrzyknął Tymek.  

I szli już na dół. Nie za szybko, żeby nie byli podejrzani... ale i tak żwawo.  2 piętro - zaliczone,  

1 – zaliczone, parter... prawie zaliczony. Jeszcze kilka kroczków...  

- Ej wy tam! Co kombinujecie!? - krzyknęła pani woźna. 

- My eee... się zagapiliśmy! Ups! No chłopaki idziemy pod salę! Hehe... - wymyślił Wojtek, po czym 

pobiegli na 1 piętro i zrobili kółko, by... 

- Ciągle tu jesteście? - zapytała się woźna. 

- Tak... - powiedział Wojtek, po czym szepnął - No to jesteśmy spaleni.  

- Nie! Dawaj jeszcze jedną rundkę... ALBO NIE! WIEM! - krzyknął troszkę za głośno Tymek. 

- Co wiesz? - zapytała się znowu woźna. 

- Yyyy... zadanie! Tak! Zadanie yyy... matematyczne! 2+4+6 do potęgi trzeciej odjąć yyy... 13! Tak! - 

szybko wyjaśnił Tymek, po czym zabrał kolegów. 

- Słuchajcie. Trzeba wyjść tylnymi drzwiami... Tak się nam uda! - powiedział Tymek 

- OK, ale to na następnej przerwie, bo to zbyt dużo komplikacji...  - odpowiedział Wojtek. 

Na kolejnej przerwie nie mogli uwierzyć, jak się wkopali... Okazało się, że to była ich ostatnia lekcja! 

- No to fajne wagary sobie zrobiliśmy... - powiedział zażenowany Wojtek i poszedł do szatni.  

 

 

Następny rozdział opowiadania w grudniowym wydaniu gazetki szkolnej. 

 
Kajetan Miciński – Byrski, kl. 6b                                                  
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1.Tegoroczny listopad jest wspaniały! Prawie w ogóle nie pada. 
 
2. Jeśli kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na Nowy Rok komar wpadnie w bryję - przysłowie ludowe. 
 
3. Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 
 
4. Listopad tylko dla nas ludzi jest spokojny, my jesteśmy prawie w środku nauki czy pracy, a zwierzęta 
mają ostatnie szanse na przygotowywanie się do zimy. 
 
5. Już niedługo grudzień, czyli Mikołajki, przerwa świąteczna i Gwiazdka. 
 
6. Wakacje coraz bliżej. 
 
7. Nauka zdalna pojawia się i znika. 
 
8. Jeśli ktoś zapomni zabrać okulary przeciwsłoneczne wychodząc z domu i tak nie będzie mu słońce 
przeszkadzać. 
 
9. Poranki i wieczory wyglądają tak samo. 
 
10. Maseczki ogrzewają twarz. 
 
11. Mamy jeszcze czas na poprawę ocen. 

12. Jak dobrze, że tylko ósmoklasiści się teraz stresują. 
Urszula Bojakowska, kl. 6b 

 

 

Pozytywne fakty na pocieszenie 

Pani minister tańczy to polski film z 1937 roku w reżyserii Juliusza 

Gardana z jednymi z największych gwiazd starego kina: Tolą 

Mankiewiczówną i Aleksandrem Żabczyńskim.  

Film opowiada historię o siostrach bliźniaczkach i mężczyźnie, który 

zakochał się w jednej z nich - pani minister, druga z nich była 

piosenkarką, aktorką i tancerką w kabarecie. Nikt nie wiedział, że pani 

minister ma siostrę, więc wybuchło wielkie zamieszanie. Pani minister 

tańczy i śpiewa w kabarecie?! To niedopuszczalne! Łącznie ze 

wszystkimi zmylił się także zakochany mężczyzna, który uznał, iż pani 

minister jest dwulicowa. Całe szczęście wszystko się dobrze 

skończyło. 

Dla chętnych – dzieło dostępne w sieci. 

Polecam, 
Urszula Bojakowska, kl. 6b 

 

 

 

Fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pani_minister_ta%C5%84czy 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Np. warszawskie, wielkopolskie 

2. Trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Na ich cześć powstała piosenka: ”...rzuciliśmy nasz życia los, na stos na stos...” 

4. Ignacy Jan …, polityk, pianista 

5. Odzyskała niepodległość 11 listopada 

6. Twórca polskiego ruchu narodowego 

7. Pierwszy urząd głowy państwa Rzeczpospolitej Polskiej 

8. Odbył się tam strajk dzieci 

9. Przez pięć lat mieszkał ze swoją rodziną w wozie, walcząc z germanizacją w zaborze 
pruskim 

    10.Stworzył Legiony Polskie i powołał polską organizację wojskową 

    11.Pierwsza … światowa 
    12.Marszałek wojska polskiego 

    13.Odzyskaliśmy ją po 123 latach 
 

Urszula Bojakowska, kl. VIb 
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