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i książek! Są również wyniki 
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zajrzeć, bo są one… zaskakująco 

niezwykłe i sympatycznie miłe. 

Grudzień pachnie pierniczkami  

i choinką, nie zapomnijcie o tym, 

by w czasie świątecznego 
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Niecałe cztery miesiące po przegranej wojnie obronnej można było ujrzeć ślady jakie zostawiły po sobie 

bombardowania oraz walki w miastach i miasteczkach. Ludzie nie mieli czasu przyzwyczaić się do nowej 

rzeczywistości, wielu spotkało się z żałobą po stracie bliskich. Pomimo tego ludzie nie zapomnieli  

o Świętach Bożego Narodzenia. Jak pokonywano problemy podczas Świąt w okupowanej Polsce? 

 

Potrawy wigilijne 

 

Wyczynem stało się zorganizowanie 12 tradycyjnych potraw, kiedy w sklepach brakowało podstawowych 

produktów, a wśród ludzi panowała bieda i niedostatek. Co nie znaczy, że podczas Wigilii obywało się bez 

tradycyjnego posiłku. Jako alternatywy dla podstawowych dań stosowano ziemniaki, z których gotowało 

się wiele rozmaitych potraw. Mogą o tym świadczyć tytuły popularnych wówczas poradników kulinarnych 

m.in "Sto potraw z ziemniaków”. Wśród zup najczęściej gotowano barszcz lub zupę grzybową. 

Najtrudniejszym wyczynem było zorganizowanie ryby (o karpiu nie mówiąc), więc często 

wykorzystywano namiastki faszerowanej ryby na bazie soi oraz jajek lub odpowiedniki jak np. małe rybki. 

 

Choinka 

 

Drzewko choinkowe było sporym wydatkiem dla rodziny. Choć stanowiło to nie lada problem, każdy starał 

się zorganizować choć kawałek jedliny. Żeby przystroić drzewko wykorzystywano świeczki, gwiazdki  

z papieru, orzechy włoskie, kawałki bibuły oraz bombki. 

 

Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia 

 

Pomimo tego, że święta były momentem, w którym ludzie potrafili oderwać się od panującego strachu, 

panowała wszechobecna atmosfera żałoby oraz smutku. Ludzie wspominali najbliższych zostawiając puste 

miejsca przy stole i już normalnym stało się życzenie sobie „spokojnych” zamiast szczęśliwych świąt. Czas 

przepełniony był nadzieją na lepszy rok oraz uwolnieniem się na zawsze od terroru okrutnego okupanta. 

Rodziny w wyrazie solidarności ze sobą, zapraszały się do wspólnego stołu i dzieliły wzajemnie wszystkim, 

co miały, pomimo wszechobecnej straszliwej biedy. 
Maria Kostka, kl. 8b 

 

s. 2                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 

     Święta Bożego Narodzenia 
w okupowanej Polsce 

 
 

Źródła: 

https://historia.org.pl/2011/12/19/boze-

narodzenie-w-okupowanej-warszawie/  

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/12/23/nawet

-w-wigilie-niemcy-nie-mowia-ludzkim-glosem-

boze-narodzenie-w-okupowanej-polsce/  

https://muzeum1939.pl/zyciewczasiewojny-swieta-

bozego-narodzenia-podczas-niemieckiej-

okupacji/aktualnosci/4040.html  

 

https://historia.org.pl/2011/12/19/boze-narodzenie-w-okupowanej-warszawie/
https://historia.org.pl/2011/12/19/boze-narodzenie-w-okupowanej-warszawie/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/12/23/nawet-w-wigilie-niemcy-nie-mowia-ludzkim-glosem-boze-narodzenie-w-okupowanej-polsce/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/12/23/nawet-w-wigilie-niemcy-nie-mowia-ludzkim-glosem-boze-narodzenie-w-okupowanej-polsce/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/12/23/nawet-w-wigilie-niemcy-nie-mowia-ludzkim-glosem-boze-narodzenie-w-okupowanej-polsce/
https://muzeum1939.pl/zyciewczasiewojny-swieta-bozego-narodzenia-podczas-niemieckiej-okupacji/aktualnosci/4040.html
https://muzeum1939.pl/zyciewczasiewojny-swieta-bozego-narodzenia-podczas-niemieckiej-okupacji/aktualnosci/4040.html
https://muzeum1939.pl/zyciewczasiewojny-swieta-bozego-narodzenia-podczas-niemieckiej-okupacji/aktualnosci/4040.html


   

 

   

 

 

  

Lata od upadku powstania styczniowego do pierwszej wojny światowej to z jednej 

strony okres degradacji Warszawy z pozycji stolicy Królestwa Polskiego do 

gubernialnego ośrodka na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Z drugiej zaś 

jest to czas największych inwestycji infrastrukturalnych w mieście: rozwoju sieci 

kolejowej, transportu publicznego, budowy nowych mostów; wytyczania ulic i placów; 

zakładania parków. Dzięki inicjatywie ówczesnego prezydenta miasta, Sokrata 

Starynkiewicza, powstały nowoczesne wodociągi i kanalizacja, a Warszawa znalazła się 

w elitarnym gronie kilku miast europejskich, w których takie instalacje już 

funkcjonowały. To właśnie ten, lubiący Polaków Rosjanin, zapłacił rodzinie Lindleyów 

za wybudowanie sieci kanalizacyjno wodociągowej. Praca nad tym przedsięwzięciem 

związała losy tych Anglików z Warszawą na ponad trzy dekady. 

To właśnie oni w latach 1883-1915 opracowali plany miasta. Ze względu na dokładność, szczegółowość i kartometryczność są 

wysokiej klasy opracowaniem kartograficznym, ale jednocześnie wyjątkowym dziełem sztuki. Opracowany pod kierunkiem 

Williama Heerleina Lindleya, wydany w 1912 roku, plan niwelacyjny miasta Warszawy w skali 1 : 10 000, to najwierniejsze 

kartograficzne przedstawienie w małej skali Warszawy z początku XX wieku. To również synteza dzieła Lindleyów, jakim było 

opracowanie szczegółowych planów Warszawy w latach 1883–1915. Złożyło się na nie ponad osiem tysięcy arkuszy planów, 

które powstały na potrzeby budowy miejskich wodociągów i kanalizacji.  

Mało kto wie, że inżynierów w tej rodzinie było czterech. Najstarszy z nich, Wiliam Lindley urodził się w 1808 roku  

w Londynie. To właśnie on projektował i budował razem ze swoimi synami linie kolejowe, sieci kanalizacyjne i wodociągowe 

dla około 30 miast europejskich, m.in. w Warszawie, Hamburgu, Bazylei i Sankt Petersburgu.Po odbudowie Hamburga Lindley 

zbudował systemy zaopatrzenia w wodę w kolejnych miastach niemieckich: 

w Kolonii, Stralsundzie, Szczecinie, Lipsku i Düsseldorfie. Zmienił tam życie tysięcy ludzi, we  Frankfurcie nad Menem 

wskaźnik śmiertelności z powodu tyfusu spadł w latach od 1868 do 1883 z 80 do 10 na każde 100000 mieszkańców. W 1860 

utracił nadzór nad Hamburger Stadtwasserkunst i przeniósł się wtedy ze swoją rodziną, w tym z żoną Julią Heerlein i trzema 

synami. Williamem Heerlein Lindleyem (1853–1917), Robertem Searles Lindleyem (ur. 1854), Josephem Lindleyem (ur. 1859) 

i córką do Londynu. Stamtąd kontynuował swoją pracę, na którą było zapotrzebowanie w całej Europie, między innymi w Sankt 

Petersburgu, Budapeszcie i Moskwie. 
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LINDLEY  
 

Kontrakt w Sydney, który mu proponowano w 1876, odrzucił, ponieważ miał już zapewniony 

kontrakt w Warszawie. Zajmował się nim, a potem przekazał projekt swojemu synowi 

Williamowi Heerleinowi. Ten, w latach 1876–1878 opracował szkic miejskiej sieci 

kanalizacyjno-wodociągowej dla Warszawy. Projekt zakładał budowę Stacji Pomp 

Rzecznych przy brzegu Wisły oraz stacji z urządzeniami uzdatniającymi wodę. Następnie 

Wiliam Heerlein budował sieć kanalizacyjną Warszawy w latach 1883–1888, a jego sześć 

lat młodszy brat Joseph Lindley dokończył dzieła w latach 1888 - 1904. Uruchomienie 

wodociągów w Warszawie nastąpiło 3 lipca 1886 roku. 

W 1879 Lindley-ojciec wycofał się z życia zawodowego, przekazał swoje biuro inżynierskie 

trzem synom i poświęcił się funkcjom społecznym i podróżom aż do swojej śmierci w 1900. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Petersburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_(Niemcy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stralsund
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Düsseldorf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dur_brzuszny
https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Heerlein_Lindley
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lindley
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Wiliam Heerlein Lindley doczekał się swojej ulicy w Warszawie. Jest tuż obok placu Sokrata Starynkiewicza, który 

wynajął jego ojca, by zmodernizować miasto. Jest upamiętniony nie tylko w Warszawie. Ma swoją ulicę też w Łodzi. 

Natalia Hałacińska, kl. 7c 

  

 

 
 

 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
 

Powstanie wielkopolskie było zrywem Polaków mieszkających na Prowincji Poznańskiej przeciwko 

Republice Weimarskiej. Postulatem powstańców było przywrócenie ziem pozostających pod zaborem pruskim. 

  

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w trakcie wizyty Ignacego Jana Paderewskiego 

w Poznaniu. Walki rozpoczęły się po przemarszu wojsk niemieckich przez miasto. Następnego dnia Polacy 

zdobyli w poznaniu wiele instytucji niemieckich m.in. cytadelę. Po tych wydarzeniach zdecydowano, aby 

zjednoczyć wszystkie oddziały pod dowództwem Stanisławem Taczakiem. 29 grudnia Polacy zdobyli wiele miast 

m.in. Grodzisk Wielkopolski i Kórnik. To było jedno z niewielu powstań, które zakończyło się sukcesem.  

 

Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919roku. Dzięki temu zrywowi powstańczemu możemy się cieszyć, 

że Wielkopolska znajduje się w granicach Polski.  

 

1 października 2021 sejm ustanowił 27 grudnia jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego. Jednak jest to dzień niebędącym wolnym od pracy. 

 

Kinga Wojtasińska, kl. 7a 

 

 Źródła: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Dzie%C5%84_Zwyci%C4%99skiego_Powstania_Wielkopolskiego 

 

Źródła: 

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

https://oczyszczalnia.net/kim-byl-william-lindley-troche-historii/ 

https://historia.wprost.pl/10340147/warszawskie-filtry-zbudowal-brytyjski-inzynier-na-zlecenie-

rosyjskiego-prezydenta-historia-filtrow-lindleya.html 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Dzie%C5%84_Zwyci%C4%99skiego_Powstania_Wielkopolskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Lindley
https://oczyszczalnia.net/kim-byl-william-lindley-troche-historii/
https://historia.wprost.pl/10340147/warszawskie-filtry-zbudowal-brytyjski-inzynier-na-zlecenie-rosyjskiego-prezydenta-historia-filtrow-lindleya.html
https://historia.wprost.pl/10340147/warszawskie-filtry-zbudowal-brytyjski-inzynier-na-zlecenie-rosyjskiego-prezydenta-historia-filtrow-lindleya.html


   

 

   

 

  

 

 

  

Szkolny miesięcznik historyczny                                                                                                                         s. 5 

Kolejne lotnisko – Okęcie, nazwę swą wzięło z tego, że 

powstawało na ziemiach, które, jak wynika z 

dokumentów jeszcze z XVI wieku, należało do rodziny 

Okęckich, Lotnisko zaczęło powstawać w 1924 r. Około 

roku 1930 przeniosło się tam kilka eskadr bojowych, a w 

1934 roku – samoloty cywilne. Ponad terenem wznosiła 

się 50-metrowa wieża z latarnią lotniskową, widoczną w 

promieniu 100 kilometrów. Ułatwiało to pilotom 

orientację, gdyż w tym czasie nie było jeszcze radarów. 

Okęcie zostało mocno zniszczone w kampanii 

wrześniowej, ale Niemcy natychmiast przystąpili do jego 

rozbudowy, budując m.in. nowy, betonowy pas startowy. 

Na zajętych ziemiach polskich była to najsilniejsza baza 

lotnicza. Podczas powstania warszawskiego Niemcy 

obawiali się sowieckich desantów lotniczych. Skutkiem 

tego było wysadzenie w powietrze, za pomocą 

zakopanych bomb, pola wzlotów na Okęciu i głębokie 

przeoranie terenu. Po wojnie Okęcie przez długie lata 

pozostawało niezabudowane, a odprawy pasażerów 

odbywały się w nieprzystosowanych budynkach. 

Murowany terminal pojawił się dopiero w połowie lat 60.  

 

     Sześć lotnisk Warszawy 
 
 

W historii Warszawy znanych było sześć miejsc, z których startowały samoloty.  

Pierwsze warszawskie lądowisko to tor wyścigów konnych przy ul. Polnej, z czasem przekształcony w 

Lotnisko Mokotowskie. To właśnie na terenie wyścigów konnych warszawiacy w 1909 r. obejrzeli 

pierwszy samolot. Pierwszy Polak wystartował z tamtego terenu w 1911 r. Z czasem lotnisko zajmowało 

coraz większy obszar Pola, ale prawdziwa rozbudowa nastąpiła podczas niemieckiej okupacji, po 1915 

roku. Mokotowskie lotnisko (trawiaste) działało do początku lat 30. I mimo późniejszych przenosin na 

Okęcie wciąż lądowały tam samoloty. Jeszcze przez dwa lata po wojnie pojawiały się tam maszyny, 

głównie wojskowe.  

 

Znajdujący się między dwoma hangarami budynek 

dworca lotniczego na Okęciu, 1934 rok 

Na zajętych ziemiach polskich była to najsilniejsza baza lotnicza. Podczas powstania warszawskiego 

Niemcy obawiali się sowieckich desantów lotniczych. Skutkiem tego było wysadzenie w powietrze, za 

pomocą zakopanych bomb, pola wzlotów na Okęciu i głębokie przeoranie terenu. Po wojnie Okęcie przez 

długie lata pozostawało niezabudowane, a odprawy pasażerów odbywały się w nieprzystosowanych 

budynkach. Murowany terminal pojawił się dopiero w połowie lat 60.  

Przed wojną  postanowiono wybudować także dwa kolejne lotniska. Już wtedy zdawano siebie sprawę, iż 

obiekt na terenie wyścigów konnych hamuje rozwój Warszawy w kierunku południowym. Osoby 

odpowiedzialne za rozbudowę miasta  planowały w przyszłości budowę lotniska sportowego na Bielanach 

oraz pasażerskiego na Gocławiu. Lotnisko na Bielanach, zwane też młocińskim  zostało zbudowane na 

należącym do Skarbu Państwa terenie dawnego poligonu armii rosyjskiej między Młocinami, Lasem 

Bielańskim i Wawrzyszewem. Nie ono wyszło poza fazę trawiastego terenu z utwardzonym polem 

wzlotów. Nie przewidywano betonowego pasa sportowego, gdyż lekkim samolotom sportowym 

wystarczała trawiasta nawierzchnia. W czasie II wojny światowej nieukończone lotnisko zostało zajęte  

i rozbudowane przez Niemców (m.in. powstał tam kilkusetmetrowy utwardzony pas startowy). Teren 

lotniska został powiększony, powstały tam.in. baraki dla żołnierzy. W 1944 stacjonowały tu cztery 

jednostki rozpoznawcze Luftwaffe. Znajdowała się tutaj także tymczasowa baza dla formacji lotniczych 

wycofywanych dla uzupełnienia stanów i sprzętu z frontu wschodniego.  W trakcie powstania 

warszawskiego lotnisko było atakowane przez akowców z Grupy Kampinos. Lotniska nie udało się 

opanować, jednak Luftwaffe tak obawiała się utraty terenu, że zniszczyła lotnisko już w sierpniu 1944 

roku. Po wojnie teren ten opuszczono, a następnie przeznaczono na osiedla mieszkaniowe. Dziś 
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wycofywanych dla uzupełnienia stanów i sprzętu z frontu wschodniego.  W trakcie powstania 

warszawskiego lotnisko było atakowane przez akowców z Grupy Kampinos. Lotniska nie udało się 

opanować, jednak Luftwaffe tak obawiała się utraty terenu, że zniszczyła lotnisko już w sierpniu 1944 roku. 

Po wojnie teren ten opuszczono, a następnie przeznaczono na osiedla mieszkaniowe. Dziś rozpościerają się 

tam domy Wrzeciona i kawałek Huty Warszawa. 

 

Z kolei Port lotniczy na Gocławiu  planowano na Bluszczach (rejon węzła Trasy     Siekierkowskiej 

i Wału Miedzeszyńskiego i ul. Jugosłowiańskiej). Planowano także zabudowania naprzeciwko dworca – 

wzdłuż ul. Ostrobramskiej. Do roku 1939 jedynie zniwelowano teren i wytyczono pole wzlotów oraz 

wybudowano przepompownię. W czasie kampanii wrześniowej lotnisko zostało zbombardowane 

przez lotnictwo     niemieckie (Luftwaffe). W okresie II wojny światowej teren lotniska był eksploatowany 

w niewielkim stopniu. Po wojnie teren do kanału Nowej Ulgi został odbudowany i przeznaczony na lotnisko 

sportowe Aeroklubu Warszawskiego. Było też używane przez lotnictwo sanitarne. Lotnisko zlikwidowane 

zostało w 1976 r. 

 

Ogromne lotnisko wojskowe powstało natomiast po II wojnie światowej na tzw. Szwedzkich Górach 

pomiędzy fortem Bema a Boernerowem poza granicami Warszawy (w tym okresie był to teren znajdujący 

się w gminie Blizne z siedzibą w Starych Babicach, obecnie jest to teren Bemowa). Od końca lat 40. 

budowano tam bazę lotniczą z zakładami badawczymi i remontowymi oraz dwoma wielkimi pasami 

startowymi. Jeden istnieje do dziś – to tzw. lotnisko sportowo-sanitarne, a drugi to ciąg ulicy Powstańców 

Śląskich. Same lotnisko było w tamtym czasie tajne. Wojsko wyprowadzało się z lotniska etapami, od 

początku lat 70., a jego miejsce zajęły cywilne osiedla. 

 

I na koniec ciekawostka. W styczniu 1945 r. Rosjanie postanowili zbudować tymczasowe  lądowisko 

na lewym brzegu Wisły. Było to około 400-metrowe pole na tyłach fortu Mokotowskiego. Dziś to rejon ul. 

Gimnastycznej i Klubu Sportowego Gwardia przy ul. Racławickiej. W tamtym czasie pola wzlotów i drogi 

kołowania lotnisk bielańskiego oraz okęckiego były wysadzone w powietrze, a tereny znajdujące się wokoło 

głęboko zaorane, by żadna z maszyn nie mogła tam bezpiecznie wylądować. Analitycy Luftwaffe, po 

przebadaniu  zdjęć wykonanych  przez niemiecki zwiad powietrzny  nazwali to lotnisko: „Lądowisko 

Warszawa- Mokotów i dopisali – „Typ nierozpoznany.” 

 

Wojtek Bartosz-Białoskórski, kl. 8a 

 

Literatura: 

 

R. Jabłoński, Historie warszawskie nieznane…wstydliwe, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012  
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Około 1910 r. włączono do Warszawy część Grójeckiej od obecnego pl. Zawiszy do obecnej ul. 
Niemcewicza. Coraz większa liczba mieszkańców Ochoty pociągnęła za sobą także konieczność 
wzniesienia dużej świątyni. W 1911 na placu podarowanym przez Jana Grądzkę rozpoczęto prace przy 
budowie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zaprojektowanego 
przez Oskara Sosnowskiego. W miejscu gdzie znajduje się dziś dom parafialny i mieszkania 
duszpasterzy wzniesiono drewnianą dzwonnicę. 
 
Wzniesione w tym czasie domy liczyły wyłącznie po cztery piętra i otrzymały bardzo skromną dekoracją 
fasad lub w ogóle jej nie posiadały. Przesunięcie granic Warszawy uczyniło z sielskiej wsi Ochoty 
szybko rozwijające się przedmieście. Bliskość miasta oddziaływała już dużo wcześniej – miejskie 
kamienice powstawały tu już przed 1901, a wytyczone krótko po tej dacie przecznice Przemyska, 
Częstochowska i Winnicka zabudowano niemal natychmiast. Owe czynszowe domy budowane pod 
wynajem cechował niewielki metraż mieszkań i ich niski standard. Ich mieszkańcami byli niezamożni 
robotnicy, rzemieślnicy i drobni kupcy. 
 
W 1916 r. wraz z wsią Ochota włączono do Warszawy  pozostały odcinek  Grójeckiej. Od 1917 r.  
u zbiegu z Opaczewską działało targowisko warzyw i owoców, zwane potocznie Zieleniakiem;  
w latach dwudziestych plac wybrukowano i skanalizowano, na jego tyłach zaś wybudowano w latach 
1925-1927 gmach Szkół Powszechnych 188 i 189, projektowany przez Franciszka Szaniora. Grójecka 
była wówczas ulicą brukowaną polnym kamieniem, oświetloną latarniami znajdującymi się na 
trakcyjnych słupach tramwajowych marki Siemens, montowanych w Warszawie od 1908. 
 
W 1921 r przez Grójecką przeprowadzono pierwszy tramwaj linii 7, który kursował  
z ul. Radzymińskiej do zbiegu Grójeckiej i Opaczewskiej (pętla Opaczewska).  W 1923 linię wydłużono 
do pętli Okęcie (Zakłady Lotnicze).  
 
Z kolei w 1923 roku utworzono przed kościołem  pw. NMP pl. Gabriela Narutowicza, wraz  
z otaczającymi go półkoliście ulicami Akademicką, Maurycego Mochnackiego i Józefa Mianowskiego. 
 
W latach 1923-1930 przy ul. Akademickiej wzniesiono ogromny akademik, Dom Mieszkalny Centrali 
Akademickiej Bratniej Pomocy według projektu Kazimierza Tołłoczki.  Równolegle na samym pl. 
Narutowicza utworzono pętlę tramwajową, gdzie kończyły trasę linie 6, 17, 22 i 25. 

Grójecka jest największą i najważniejszą ulicą 
Ochoty. Biegnie od od pl. Artura Zawiszy do 
wiaduktu linii kolei radomskiej na granicy  
z dzielnicą Włochy, gdzie przechodzi w al. 
Krakowską. Jest to jedna z ważniejszych arterii 
wylotowych. 
 
Pierwotnie był to trakt biegnący przez wieś 
Raków oraz miasta Grójec (stąd nazwa) i Radom 
do Krakowa. Około 1820 roku trakt uregulowano, 
powstała szosa, w XIX w. zwana Krakowską. 
Stanowiła ona główną ulicę przedmieścia Ochota. 
Nazwę aleja lub ulica Grójecka zamiast 
Krakowskiej wprowadzono w 1892 roku. Skrzyżowanie ulic Grójeckiej i Wawelskiej w 1945 r. 
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W okresie międzywojennym ulica zaczęła być zabudowywana wielkomiejskimi kamienicami, 
których na całej długości powstało przynajmniej kilkadziesiąt – głównie w środkowej części. Z kolei 
szczególnie pod koniec trzeciej dekady zaczęto budować domy dochodowe. Ich parterowe 
pomieszczenia zajmowały niewielkie sklepiki. Zwarta zabudowa kończyła się na ul. Opaczewskiej, 
dalej dominowały pola uprawne i nieużytki. 
 
Placówką kulturalną było Kino „Oaza”, działające w latach 1929-1938 u zbiegu z ul. Radomską.  
 
W latach 1935-1936 na Grójeckiej 27 wzniósł dla siebie kamienicę Marcin Weinfeld – architekt, 
twórca pierwszego warszawskiego „wieżowca” – Prudentialu, wzniesionego w latach 1931-1934. 
Kamienicę zaprojektował Roman Feliński. 
 

4 września 1930 r. w okolicy ulicy Grójeckiej wydarzyła się katastrofa lotnicza samolotu 
wojskowego, w której zginęło dwóch podchorążych rezerwy. Lecący samolot zawadził  o dach 
budynku przy ul. Kopińskiej 7, po czym opadł na druty elektryczne nad ulicą i stanął w płomieniach.  
 
W 1939 roku – 8 i 9 września – przez Grójecką szło główne natarcie wojsk niemieckich. Podczas 
tych walk zostały zniszczone domy na skraju zabudowy ulicy. Niespodziewanie dla nieprzyjaciela 
szturm wojsk niemieckich, zakończył się przejściowym zwycięstwem wojsk polskich i mieszkańców 
dzielnicy. Został odparty na wysokości ul. Opaczewskiej – linii tej nie udało się Niemcom 
przekroczyć aż do kapitulacji miasta. Obronę na tym odcinku upamiętniono pomnikiem Barykada 
Września, znajdującym się u wylotu ul. Opaczewskiej 
 
Podczas niemieckiej okupacji  ulica nosiła niemiecką nazwę Radomerstrasse (Radomska). W 1939 
i 1944 r. zniszczono prawie całkowicie zabudowę Grójeckiej z wyjątkiem kilku obiektów w okolicy 
pl. Narutowicza i przy ul. Lirowej.  
 
W czasie powstania warszawskiego  na rogu ul. Kaliskiej toczyły się walki w obronie tzw. Reduty 
Kaliskiej.Ostatnim punktem obrony powstańców była „Reduta Wawelska” – kamienice Grójecka 
45, Uniwersytecka 1 i Wawelska 60. Zbrodniarze z kolaboranckiej formacji SS RONA dokonali rzezi 
Ochoty. Natomiast targowisko Zieleniak, usytuowane u zbiegu Grójeckiej i ul. Opaczewskiej oraz 
budynek szkoły na jego tyłach, stały się podczas powstania 1944 r. miejscem tortur i mordów.  
 
Ulica Grójecka jako pierwsza odzyskała po wojnie komunikację tramwajową, zaś już w 1949 roku 
została ona uzupełniona komunikacją autobusową. W 1959 roku ulica została przebudowana na 
wylotową arterię, a jej otoczenie zostało w latach 50. i 60. XX wieku zabudowane nowymi 

osiedlami: Aleje Jerozolimskie, Grójecka, Ochota I, Rakowiec i Szosa Krakowska. 
 

Maciej Bartosz- Białoskórski, kl. 7c 

 
 

Literatura: 

H. Sienkiewicz, Rakowiec, z serii: Ulice mojego miasta, Wydanie I, Agencja Wydawnicza VEDA, Warszawa 2011 

M. Sznajder, Przez Grójecka, Spectrum Press, Warszawa 2009  
E. Szwankowski, Ulice i place Warszawy, PWN , Warszawa 1970  
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Inkowie 

 
Mieszkali w zachodniej części Ameryki 
Południowej, od strony Oceanu Spokojnego. 
Wierzyli w boga słońca, a swojego władcę uważali 
za jego potomka. Zajmowali się głównie uprawą 
ziemniaków i kukurydzy, choć uprawiali także inne 
rośliny takie jak np.: fasolę, paprykę i chili. Inkowie 
zostali  pokonani przez hiszpańskiego 
konkwistadora Franciszka Pizzara, który 
wykorzystał osłabienie Inków przez wojnę 
domową, epidemię ospy oraz mniejszy postęp 
technologiczny. Hiszpańscy żołnierze z łatwością 
pokonali liczniejszych, ale skłóconych i słabo 
wyposażonych wojowników Inków. 

 

12 października 1492 r. Krzysztof 
Kolumb odkrył „nowy” kontynent. 
Odkrywca i jego załoga nie byli jednak 
pierwszymi Europejczykami, którzy 
dotarli do Ameryki. Przed nimi dokonał 
tego wiking znany jako Leif Eriksson, 
prawdopodobnie na początku XI wieku. 
Obaj jednak nie dotarli do pustej krainy, 
ale do kontynentu, na którym już od 
dawna istniały rozbudowane cywilizacje 
Indian. 

 

Wirakocza, bóstwo Inków,  

rys. Hergé według Bramy Słońca w Boliwii 

Infografika, rys. autora 

Aztekowie 
 
Sami siebie nazywali też Mexica i dlatego kraj leżący tam, gdzie dawniej mieszkali, 
nazywa się obecnie Meksykiem. Byli najsilniejszym plemieniem w tym obszarze. Nie żyli 
w zgodzie z sąsiadami i nawet składali ofiary z ludzi z pobliskich, słabszych plemion. 
Aztekowie znali alkohol, przyrządzali białe wino nawet z kaktusa. Pierwotni Meksykanie 
nie znali jednak ziemniaków, zbóż ani ryżu. Do upadku imperium Azteków przyczyniło 
się ledwie około 500 żołnierzy hiszpańskich, którzy sprzymierzyli się z innymi 
plemionami, mającymi dość Azteckiej tyranii i ofiar z ludzi. 
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Majowie 

 
Przebywali między Inkami a Aztekami w południowym Meksyku oraz na pobliskich wyspach. 
Nie utworzyli jednego imperium, jak ich sąsiedzi, tylko system miast-państw toczących ze sobą 
wojny. Wynaleźli dwudziestkowy system liczbowy, pismo hieroglificzne oraz precyzyjne 
odmierzanie czasu. Składali ofiary z ludzi. Po podbiciu Azteków Hiszpanie i sprzymierzeni  
z nimi Indianie zajęli się też Majami i zaczęli podbój ich miast. Ostatnie z nich, państwo-miasto 
Tayasal na jeziorze Petén Itzá w Gwatemali broniło się aż do 1697 roku. W Ameryce Środkowej 
nadal mieszka wiele plemion wywodzących się od Majów i praktykujących część dawnych 
zwyczajów, jak np. ich tradycyjny kalendarz, w którym rok ma 260 dni. 
 

Olmekowie 
 
Na długo przed Aztekami i Majami w Ameryce Środkowej powstała tajemnicza cywilizacja 
Olmeków. Osiedlali się głównie blisko rzek i jezior. Ich gospodarkę tworzyło rolnictwo, 
rybołówstwo oraz myślistwo. Znali uprawę bawełny, tytoniu i kakao oraz podstawy matematyki 
oraz kalendarza. Na ich temat nie wiadomo za dużo lecz podejrzewa się, że do ich upadku 
doprowadziły zmiany w środowisku lub inwazja zewnętrzna. Ich kultura miała wpływ na 
późniejsze cywilizacje w Ameryce Środkowej. 
 

Szymon Prysłopski, kl. 7d 

 

 

 
Kogo słuchamy? Kto nam umila duszę? Wiemy już, kto jest TYM KIMŚ w klasach 5. Dzięki przeprowadzonej w trzech klasach 

piątych ankiecie dotyczącej ulubionego  wykonawcy lub zespołu, możemy oznajmić, że na podium znaleźli się trzej śpiewacze. 

Ulubionym wykonawcą klas piątych jest… Mata! Drugie miejsce zajął Dua Lipa, trzecie zespół Queen.  

 

A teraz krótkie info o zwycięzcy. Mata (właściwie Michał Matczak) to polski raper, piosenkarz oraz twórca tekstów. Wykonawca 

urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Maturę (międzynarodową) zdał jednak w LO im. Stefana Batorego w Warszawie. 

Mata jest absolwentem tej elitarnej szkoły. Pierwszym jego albumem koncepcyjnym był ,,Fumar Mata”, który wydał w roku 2018. 

W 2020 roku Mata wydał kolejny album pt. ,,100 dni do matury”, który dostał miano poczwórnie platynowej płyty. Niedawno Mata 

wydał kolejny Album ,,Młody Matczak”.  

 

Ciekawostką jest, że pseudonim artystyczny wymyślił mu tata.  

Ciekawostką jest także to, że 6 września, jako pierwszy żyjący polski artysta, Mata przebił barierę 2 milionów słuchaczy  

w serwisie Spotify. Wielbicieli tego wykonawcy ucieszyła też wiadomość z października bieżącego roku - sieć McDonald’s ogłosiła 

ofertę specjalną o nazwie "Zestaw Maty". Kampania ta wzbudziła kontrowersje, ale eksperci z branży reklamowej podkreślają 

marketingowe walory akcji i oceniają ją pozytywnie. 

 

Dziękujemy piątoklasistom, którzy oddali głos i z zaciekawieniem czekamy na gusty muzyczne uczniów klas szóstych. 

 

Stanisław Olszewski kl. 7B 

 



   

 

   

 

  

Redaktorzy gazetki szkolnej postanowili przeprowadzić ankietę dotyczącą ulubionego filmu/serialu klas 4-8. Na 
podium stanęły dwa seriale oraz jeden film. Trzecie miejsce zajął film o tytule „Kevin sam w domu”, na pewno 
większość z was go zna, trudno nie obejrzeć w Święta. Na drugim miejscu jest serial telewizyjny czyli „Pokemon 
journeys”, którego tytuł na pewno każdy z nas kojarzy. I uwaga! Pierwsze miejsce, zajmuje „Stranger Things”, 
słynny serial z platformy Netflix.  

 

STRANGER THINGS : 
Amerykański serial internetowy, horror science-fiction, stworzony dla platformy Netflix przez braci Dufferów, 
będących również jego scenarzystami i reżyserami. 
Akcja serialu osadzona jest w latach 80. w amerykańskim stanie Indiana, a formą i treścią nawiązuje do 
popkultury tamtego okresu, w tym także do twórczości Stevena Spielberga, Johna Carpentera, Stephena Kinga, 
Roba Reinera, George’a Lucasa, Ridleya Scotta i Jamesa Camerona. Światowa premiera serialu miała miejsce 
15 lipca 2016 na platformie Netflix. Stranger Things zostało pozytywnie przyjęte przez krytyków, chwalących 
przede wszystkim stylizację na lata 80., klimat, aktorstwo, reżyserię, scenariusz oraz liczne nawiązania do filmów 
z lat 80. 
 
SEZON 1 
W nocy 6 listopada 1983, w Hawkins w stanie Indiana, w tajemniczych okolicznościach znika dwunastoletni Will 
Byers. Jego matka, Joyce, chce za wszelką cenę odnaleźć syna, część mieszkańców uważa jednak, że oszalała. 
Komendant miejscowej policji, Jim Hopper, rozpoczyna oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia. Następnego 
dnia, w ramach pomocy w poszukiwaniu przyjaciela, Lucas, Dustin i Mike spotykają w lesie dziewczynę 
nazywaną Eleven (w polskiej wersji: Jedenastka) z nadprzyrodzonymi umiejętnościami, zdającą się posiadać 
wiedzę na temat losów Willa. Mieszkańcy Hawkins zbliżają się do prawdy, musząc zmierzyć się nie tylko ze 
złowrogą rządową agencją, ale też znacznie bardziej podstępną siłą. 
 
Obecna liczba sezonów to 3, jednak na 2022 r. jest już zapowiadany 4 sezon. Premiera sezonu 1 serialu odbyła 
się w 15 lipca 2016 roku.  
 
Dziękujemy klasom 4-8 za udzielnie głosów w ankiecie. 

 
Alan Kaleta kl.7b 
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Idą Święta, więc pora na recenzję świątecznego filmu. Czy macie jakiś swój ulubiony film świąteczny, który 
obowiązkowo oglądacie każdego roku? Dla mnie takim filmem jest „To wspaniałe życie” w reżyserii Franka Capry. 
Film powstał w 1946 roku, a głównego bohatera gra James Stewart. W rolach drugoplanowych występują Thomas 
Mitchell oraz Donna Reed. 
 

„To wspaniałe życie” to stary film świąteczny. Jest jednak warty obejrzenia, ponieważ opowiada  
o mężczyźnie, który wraz ze swym wujem prowadzi kasę oszczędnościową, udzielającą ludziom pożyczek na 
zakup własnego domu. W pewnym momencie życie mężczyzny zaczyna się walić, wpada w tarapaty. Główny 
bohater zaczyna myśleć, że jego życie nie ma sensu. Jednak jego anioł stróż (o dość nietypowej postaci) pokazuje 
mu urodę życia. Wszystko się dobrze kończy. 
 

Uważam, że jest to jeden z najlepszych świątecznych filmów, co roku oglądam go z rodziną i nigdy nam 
się nie nudzi. Może spróbujecie?  

Polecam serdecznie 
Urszula Bojakowska, kl. 6b 
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Jak widzimy Święta Bożego Narodzenia? Prawdopodobnie tak, jak na nie patrzymy. Aby jednak to owo patrzenie sprawdzić, 

redakcja „Kuriera Ochockiego” zaprosiła całą społeczność SP 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie do przedświątecznej ankiety  

z przymrużeniem oka. Wyniki? Zaskakująco niezwykłe i sympatycznie miłe. 

 

Otóż według uczniów klas 4-8 prezenty zdecydowanie przynosi Święty Mikołaj, ale nieobcy jest im Gwiazdor. Uczniowie klas 

1-3 są tradycjonalistami i im prezenty przynosi jednak Święty Mikołaj. Ten sam przybywa także do nauczycieli! Do nauczycieli jednak 

prezenty przynosi i Gwiazdor. Mają dwa??? Hm… 

 

Święta bez choinki są niemożliwe. No dobrze, możliwe są, ale mniej urokliwe. Że urok mają sam w sobie? To być może są mniej 

dekoracyjne? Zgodzicie się na coś? Zgodzicie. A czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co właściwie jest najważniejsze w choince? 

Klasy 4-8 uznały, iż: bombki, igły, światełka, lampki i bąbki (oj… oj… oj… żeby nie powiedzieć ho-ho-ho). Nasi milusińscy z klas 1-3 

także są wymagający i oni uznali, że najważniejsze są bombki (wraz z bąbkami) oraz igły. Dla nich światełka i lampki są ex aequo i na 

trzecim miejscu. Nauczyciele najbardziej zwracają uwagę na igły. Po nich istotne są światełka, bombki i lampki. Nauczyciele bąbek nie 

mają! Uwierzycie?  

 

A co lubimy jeść? Ciekawe, ale wszyscy uczniowie na pierwszym miejscu stawiają barszczyk czerwony. Nauczyciele stawiają 

go jednak nieco pod rybą. Klasy 4-8 mają barszczyk czerwony sławią i to dwukrotnie bardziej niż rybę, ale nie stronią od rosołu oraz 

lodów z bitą śmietaną. Maluchy mają gusta klasyczne: tylko barszcz i tylko ryba. A to dopiero!  

 

Ale wróćmy jeszcze do Świętego Mikołaja (Mikołaja lub Gwiazdora w sumie też). On rozdaje prezenty, ale kto i kiedy go 

przywozi do nas? Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wiedzą i twierdzą, że renifery. Tak samo twierdzą nauczyciele. Starsi uczniowie 

jednak poza reniferami doceniają Rudolfa czerwononosego, który daje radę sam, chociaż są i tacy, co w zaprzęgu Świętego Mikołaja 

dostrzegli jelenie oraz łosie. Ci sami wiedzą, że podróżuje on saniami, ale jednocześnie są świadomi, iż owa podróż odbywa się w nocy, 

raz w roku i szybko. Świadoma tego jest także kadra pedagogiczna. Według nauczycieli Święty istotnie podróżuje saniami, ale robi to 

szybko, w nocy i raz w roku. Jeśli wierzyć najmłodszym – podróż Świętego Mikołaja odbywa się tylko saniami i w nocy. W zasadzie 

trudno się z nimi nie zgodzić… Przecież właściwie on wcale nie musi się spieszyć, a i w grudniu według niektórych odwiedza nas dwa 

razy. Ciekawe, prawda? 

 

W święta niewątpliwie się dzielimy. Ale czym? Uczniowie nauczania początkowego dali prawie jednogłośną odpowiedź, że 

opłatkiem. Prawie, ponieważ jedna osoba ma świadomość, że to także czas dzielenia się miłością. Ich starsi koledzy do opłatka dokładają 

także wirusa, ale również sporadycznie radość oraz miłość. Nauczyciele też stawiają na opłatek, ale mają świadomość wirusa, radości  

i miłości tego dnia. W jednym jesteśmy jednomyślni! Wigilię wszyscy lubimy najbardziej. Na drugim miejscu wszyscy postawili pierwszy 

dzień świąt. Drugi tylko nieliczni spośród nauczycieli i starszych uczniów. I uwaga!!!! Lubmy też powrót do szkoły. Poważnie! To cieszy. 

 

Świąt nie wyobrażamy sobie bez „Kevina samego w domu”. Nauczyciele oraz uczniowie klas 4-8 na drugim miejscu postawili 

sprzątanie, gotowanie i zakupy – dlatego zapewne na trzecim oraz czwartym wszyscy mogli umieścić tonę jedzenia i filmy o Mikołaju. 

Dla maluchów z klas 1-3 Kevin i tony jedzenia to numer 1 świąt. Drugie miejsce zajął film o Mikołaju, trzecie sprzątanie, gotowanie  

zakupy. Zazdrościmy… 

 

A ponieważ święta już… tuż… tuż… Całej społeczności szkolnej milusińscy życzą: zdrowia, szczęścia, śniegu po pachy  

i nowości na Netflixie. Starsi, ale niemniej nadal milusińscy: nowości na Netflixie, zdrowia, śniegu po pachy i szczęścia. Kadra 

pedagogiczna natomiast: zdrowia, śniegu po pachy, nowości, szczęścia. A my do tych życzeń dołączamy w dowolnej kolejności, ale od 

serca i w pełnym składzie. WESOŁYCH ŚWIĄT i odrobiny przymrużenia oka. 

 

Redakcja „Kuriera Ochockiego” 
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S Z K O Ł A   W   D O M U  cz. XI 

W zasadzie mamy już grudzień. A co jest w grudniu? Zapewne już dobrze wiecie: ŚWIĘTA! No i jeszcze mikołajki. I o mikołajkach 
będzie to rozdział. Zapewne wiecie, że w mikołajki imieniny ma nie kto inny, a Mikołaj. Nie tylko ten Święty, lecz również każdy 
inny, kto ma tak na imię. Na pewno wiecie, że mikołajki to takie mini święta... 
Dzień Wojtka zaczął się jak każdy inny… oprócz tego, że padał śnieg! Wojtek bardzo się cieszył z tego powodu. Już miał w głowie 
myśli o bitwach na śnieżki, nartach, robieniu aniołków w śniegu i… 
 -Wojtek! Wstawaj, już przecież dziś jest szkoła! Wiem, że pogoda nie zachęca do wstawania – powiedziała mama, po 
czym popatrzyła za okno – ani nie jest za jasno, ale jednak szkoła ciągle jest. No, wstawaj! 
 - Ta... już wstaję… - powiedział Wojtek ziewając – A wiesz, że jest dziś w klasie losowanie na mikołajki?  
 -Fajnie. A teraz już wstawaj! No już! – ponaglała mama, a po 2 minutach Wojtek był już przy stole.  
 - Zjem kanapkę z dżemem – powiedział, po czym dodał – poproszę. 
 -No dobrze… - powiedział mama i zrobiła Wojtkowi śniadanie.  
 
Po normalnym jak zawsze śniadaniu i niezbyt normalnej i śliskiej drodze do szkoły dotarł na miejsce. Pierwsza była muzyka,  
a po muzyce było losowanie na mikołajki, Wojtek wylosował Kubę. 
 -Kogo masz? A ty? Kogo masz? No powiedz… nie bądź taki… - wszyscy się „odpytywali”, a Wojtek się zastanawiał co 
by tu kupić Kubie…  Wrócił z ta myślą do domu i wymyślił. 
Był to pomysł bardzo oryginalny, a takich pomysłów w klasie, jak miało się okazać, będzie wiele! Otóż kupi mu… 
 -Kupię mu „Kubusia Puchatka”!  

 
Kajetan Miciński – Byrski, kl. 6b                                                  

 

 

1. Przerwa świąteczna zaczyna się 23 grudnia, to już tak niedługo! 

2. Przed przerwą świąteczną i po przerwie świątecznej mamy nauczanie zdalne, czyli… też trochę odpoczywamy.  

3. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej do Nowego Roku, Wielkanocy, weekendu majowego i wakacji.  

4. Nareszcie można słuchać świątecznych piosenek i kolęd!  

5. Już zaczyna padać śnieg!  

6. Rękawiczki mają sens… 

7. Możemy napisać list do Świętego Mikołaja, a on nam odpisze! Oczywiście nie taki, w którym prosimy o prezenty, ale  

z różnymi pytaniami do niego, owszem. 

8. Najwcześniej Nowy Rok obchodzą mieszkańcy Kiribati, a najpóźniej mieszkańcy wysp Baker i Howland.Adresy do 

Świętego: Mikołaja: 

Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930 Arctic Circle w Laponii 

 

Santa Claus 

Arctic Circle 96930 

Rovaniemi 

Finlandia 

 

Santa Claus, North Pole, 

Canada, H0H 0H0 

 

Moi mili, możecie powiedzieć, że zawiodłam, gdyż nie wiem czy Święty Mikołaj odpisuje na listy po polsku. Dlatego 

polecam napisać dwa listy, jeden po polsku drugi np. po angielsku. 

 
Urszula Bojakowska, kl. 6b 

 

 

Pozytywne fakty na pocieszenie 



   

 

   

 

 

                        

          1.              

          2.              

         3.               

       4.                 

      5.                  

         6.               

          7.              

 8.                       

          9.              

         10               

          11              

          12              

  13                      

         14               

         15               

        16                

      17                  

          18              

       19                 

       20                 

         21               

    22                    

                        

s. 14                                                                                                                                                        Kurier Ochocki 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

1. Są adwentowe i zwykłe, adwentowe nawet mają swoje imiona: Nadzieja, Pokój, Radość i Miłość. 

2. Jest zawsze dwudziestego czwartego grudnia. 

3. Dajemy sobie wtedy prezenty, w szkole często się je obchodzi. 

4. Tradycyjne pieśni świąteczne. 

5. Dzielimy się nim w Wigilię. 

6. Msza święta o północy w Wigilię. 

7. Kwaśna zupa, jest biała i czerwona. 

8. Postać Chrystusa w szopce betlejemskiej. 

9. Koryto do nakładania paszy dla koni. 

10. Pocałunek pod tą rośliną ma przynosić szczęście w miłości. 

11. Gdy pierwsza zaświeci na niebie można zacząć rozpakowywać prezenty. 

12. Wigilijny jest biały, pod nim sianko. 

13. Sposób przygotowywania śledzi na wieczerzę wigilijną. 

14. Jedna z potraw wigilijnych, jest w galarecie. 

15. Pod choinką. 

16. Ustrojone drzewko świerku lub jodły. 

17. Odwiedzają domy od Bożego Narodzenia, aż do święta Trzech Króli. 

18. Może być prezentem albo na choinkę. 

19. Okres czterech tygodni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia. 

20. Wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami. 

21. Piszemy go do Świętego Mikołaja. 

22. Nasi krewni i powinowaci, z którymi spędzamy Święta. 

 
 

Urszula Bojakowska, kl. 6b 

 

 

 


