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W najnowszym numerze garść 

wiedzy o Ochocie – czy wiecie, 

że mieszkał tu znany pisarz 

Ryszard Kapuściński? Tak, 

dobrze myślicie, to on napisał 

„Imperium”. Są również teksty 

poświęcone Konstytucji 3 Maja, 

bowiem nie tak dawno 

obchodziliśmy święto jej 

uchwalenia. Poza tym – recenzje, 

krzyżówki, czyli wszystko to, co 

uprzyjemni czytanie. 

Miłej lektury i słonecznych, 

ciepłych wakacji! 

 

 

Opiekunowie: 

 

p. I. Nowak-Tokarska 

p. A. Badaszewska 

p. A. Kowalska 

p. A. Gajda 
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Wojciech Bartosz- 

Białoskórski 
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Nina Cycoń-Kościówko 

Natalia Hałacińska  

Maria Kostka 

Szymon Prysłopski 
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Ochocki  

W tym numerze: 
 
W 

 

Mieszko I – s. 2 

System lenny – s. 2-3 

Julian Ursyn Niemcewicz – s. 3-4 

Ignacy Potocki – s. 5 

Stanisław Małachowski – s. 6-8 

Scippione Piattoli – s. 8 

Henryk Sienkiewicz – s. 9 

Oskar Wilde – s . 10 

Bitwa pod Węgrowem – s. 11 

Dom przy Filtrowej 27 – s. 12 

Ryszard Kapuściński – s. 13 

Recenzja książki – s. 14 

Fakty Na Pocieszenie i Ciekawostki – s. 15 

Krzyżówka – s. 16 

 

 

 

 

Drodzy  Czytelnicy! 

Kurier 

Wakacje za pasem a wraz z nimi zabawy 

na świeżym powietrzu, podróże bliższe i dalsze, 

ciepłe letnie wieczory spędzone z książką… 

każdy z nas marzy o tym, by wcielić w życie 

swoje wakacyjne plany, spróbować czegoś 

nowego… A skoro o próbowaniu mowa... jeśli 

chcecie dowiedzieć się czegoś nowego, 

zapraszamy do lektury „Kuriera Ochockiego”. 
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     MIESZKO I 
 Mieszko I (960-992) 

To pierwszy historyczny władca Polski z dynastii Piastów. Dokończył 

zapoczatkowane przez jego przodków dzieło zjednoczenia plemion Polan w jedno 

państwo. Stolicą państwa uczynił Gniezno. W 966 roku wraz z dworem przyjął 

chrzest od Czechów. Sojusz z Czechami umocnił przez małżeństwo z córką księcia 

Bolesława I, Dobrawą. Poprzez przyjecie chrztu utrwalił państwowość Polski. Stał 

się równym innym władcom. Mógł nawiązywać stosunki polityczne z innymi 

państwami i stawał się niezależny od Niemiec. W 972 roku margrabia niemiecki 

Hodo napadł na ziemie polskie zaniepokojony sukcesami Mieszka I na Pomorzu 

Zachodnim. Został jednak pokonany w bitwie pod Cedynią. Pod koniec panowania 

Mieszko I podjął jeszcze jedną ważną decyzję. Otóż wydał dokument "Dagome 

iudex" w którym oddawał swój kraj pod opiekę papieża. 

Nina Cycoń-Kościówko, kl 5b 

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

 

 

 

 

 

 

Hołd Pruski Jan Matejko 
 

Rycerstwo w średniowieczu stworzyło 

tzw. system lenny. Polegał on na tym, że 

tak zwany „senior”, np.: król, nadawał 

ziemię swoim rycerzom i zapewniał im 

opiekę. Ci z kolei, nazywani 

„wasalami”, zobowiązani byli do 

wierności i pomocy zbrojnej swojemu 

seniorowi.  

 

 

 

 

Podczas nadawania lenna wasalowi przez jego seniora odbywała się uroczystość nazywająca się hołdem lennym.  

W czasie trwania uroczystości wasal musiał przyrzec wierność jego seniorowi. Takim ważnym w historii Polski hołdem 

był Hołd Pruski w Krakowie, w 1525 roku, w którym Albrecht Hohenzollern, jako książę Prus Książęcych został 

lennikiem Króla Polskiego, Zygmunta Starego. 

Ten system nie kończył się na królach i książętach. Wasal mógł też dalej oddać komuś część swojej ziemi i stać się dla 

tego kogoś seniorem a sam stawał się w tej relacji wasalem.  

Najwyżsi seniorzy, tacy jak królowie czy cesarz, różnili się od książąt i niższych wasali tym, że nie mieli już nad sobą 

seniora. Używano w takim przypadku dla nich określenia „suzeren”. Wierzono, że nad suzerenem jedyną władzę ma 

Bóg, co symbolizował krzyż wieńczący królewskie insygnia władzy: koronę, berło i jabłko. 

Zaskakujące jest, że w większości krajów europejskich, drugim po suzerenie posiadaczem ziemskim był kościół. 

Biskupi, jako „książęta kościoła” byli wtedy lennikami króla. W Rzeczpospolitej najbardziej znanym takim 

przypadkiem, było biskupstwo Warmińskie, którego generalnym administratorem i kanclerzem kapituły był przez 

pewien czas Mikołaj Kopernik. 

 



   

 

   

 

 

  

 

Czasami dochodziło do buntów wasali przeciw im seniorom np.: synowie i wasalowie Henryka II, postanowili się 

zbuntować przeciw swemu seniorowi i zdetronizować go. Jednym z nich był słynny Ryszard Lwie serce, znany  

z legend o Robin Hoodzie i wypraw krzyżowych. Po roku wojen pogodził się z ojcem i złożył mu ponownie hołd 

lenny, jako książę Akwitanii. 

Co ciekawe w większości Europy z wyjątkiem Anglii występowała zasada „wasal mojego wasala nie jest moim 

wasalem”, co oznaczało, że senior nie miał żadnych praw do zrobienia czegokolwiek poddanym jego wasala. 

W Rzeczypospolitej rycerstwo przerodziło się w szlachtę, która cały czas określała siebie jako „stan rycerski”. System 

lenny dawał szlachcie ogromną wolność, ponieważ król mógł od nich wymagać tylko służby wojskowej („pospolite 

ruszenie”). Podatki ustalane były nie przez króla, lecz przez Sejm. Minusem takiego układu była niewielka kontrola 

króla nad państwem i kłopoty w zbieraniu pieniędzy na przykład na stałe wojska. Na początku XVIII wieku, kiedy 

Rosja i Prusy rozbudowywały znacznie swoje armie, polska szlachta nie zdecydowała się na podatek na duże siły 

zbrojne Rzeczypospolitej.  

Szymon Prysłopski, kl. 7d 

 

 

Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. 
Wychowanek Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej. Od 
1777 roku adiutant księcia Adama Kazimierza 
Czartoryskiego. Karierę polityczną rozpoczął dzięki 
protekcji Adama Kazimierza Czartoryskiego, jednego   
z przywódców Stronnictwa Patriotycznego. 

Niemcewicz był jednym z czołowych publicystów 
czasów stanisławowskich i okresu Sejmu Wielkiego, na 
którym reprezentował województwo inflanckie. 

 

 

 

 

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ  
(1757-1841)  

 

Źródła: 

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

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

https://lekcjehistorii.pl/index.php/2016/05/14/system-lenny/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Prussian_Homage.jpg 
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Swojej publicznej działalności nie ograniczał jedynie do sejmowych przemówień, świadomie 
wykorzystując literaturę jako narzędzie walki politycznej. Był twórcą pierwszej polskiej komedii 
politycznej „Powrót posła” wystawionej po raz pierwszy w obecności króla w Teatrze Narodowym 15 
stycznia 1791 roku. Komedia była prawdziwą "bombą" rzuconą w całe ówczesne społeczeństwo.  
Z jednej strony raziła zacofanych sarmatów i przeciwników politycznych przemian. Do historii przeszedł 
cytat z „Powrotu posła” dotyczący rujnującego Polskę liberum veto: „Powiedział nie pozwalam i uciekł 
na Pragę”. Z drugiej strony komedia wymierzona była także w zwolenników bezkrytycznego 
przyjmowania wszystkich zagranicznych nowinek. Niemcewicz opowiadał się za reformowaniem kraju 
przy zachowaniu pamięci o własnej tradycji i odrębności.  

Niemcewicz wykorzystał swój talent poetycki także do tworzenia bajek z bardzo przejrzystym morałem 
wymierzonym w zwolenników starego porządku. Bajki (np. „Mucha i pszczoła”, „Bajka z nauką”, „Brat  
i siostra”, „Plotki”, „Kundle”, „Krety”, „Okręt”), to bajki patriotyczne i polityczne mocno osadzone  
 
i Obcej", o profilu polityczno-informacyjnym, która współkształtowała ówczesną opinię publiczną. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_I_Lwie_Serce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_warmińska
https://lekcjehistorii.pl/index.php/2016/05/14/system-lenny/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Prussian_Homage.jpg
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w aktualnych realiach. W tym samym czasie pracował także jako redaktor poczytnej "Gazety 
Narodowej i Obcej", o profilu polityczno-informacyjnym, która współkształtowała ówczesną opinię 
publiczną. 

Był jednym z jego najważniejszych i najaktywniejszych posłów na Sejmie Wielkim (1788-1791). Był 
świetnym mówcą, słynącym z ciętego języka. Z trybuny sejmowej odważył się nazwać carycę 
Katarzynę „Messaliną Północy”. W jego wypowiedziach przewijał się przez cały czas motyw odrzucania 
jakichkolwiek konsultacji z Rosjanami. Niemcewicz był przeciwny negocjacjom z wszechwładnym 
wówczas rosyjskim ambasadorem Stackelbergiem, domagał się też zniesienia uległej wobec Rosjan 
Rady Nieustającej W czasie sejmowych obrad przypominał też o losie chłopów i mieszczan – ostrzegał, 
że ci ostatni, chcąc również decydować o losie kraju, mogą sami sięgnąć po należne im prawa, co 
spotykało się z gwizdami zwolenników starego porządku. 

Jako aktywny członek Stronnictwa Patriotycznego został dopuszczony do tajnych prac nad projektem 
Konstytucji 3 maja i należał do jednych z jej najgorliwszych zwolenników. Z przeciwnikami Konstytucji 
rozprawił się w pochodzącej z tego samego roku wierszowanej powieści "Herostrat". W tym samym 
roku Niemcewicz znalazł się także w składzie Komisji Edukacji Narodowej. Działalność w kręgu 
twórców Konstytucji i jej dzieło Niemcewicz utrwalił w okolicznościowej sztuce "Kazimierz Wielki", 
napisanej na królewskie zamówienie w maju 1792 roku. W 1792 r. objął funkcję przewodniczącego 
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. 

Wielki przeciwnik konfederacji targowickiej. Po przystąpieniu do niej króla, obawiając się zemsty 
targowiczan opuścił Polskę. Najpierw udał się do Drezna, a następnie do Włoch. We Florencji zetknął 
się z Tadeuszem Kościuszką i od tego momentu zaczęła się ich bliska współpraca. Do Polski powrócił 
po wybuchu insurekcji i został osobistym adiutantem Kościuszki. Spora część kościuszkowskich 
uniwersałów jest autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza. Towarzyszył Kościuszce w najważniejszych 
chwilach: w czasie oblężenia Warszawy (1794) i w stoczonej tego samego roku bitwie pod 
Maciejowicami, podczas której został ranny w nogę i dostał się do rosyjskiej niewoli. Pozostał wierny 
Naczelnikowi nawet w obliczu klęski maciejowickiej i niewoli Osadzony w petersburskiej twierdzy, 
poddawany przez dwa lata przesłuchaniom. Trwał przy Kościuszce również w jego podróży do 
Ameryki, tam jednak ich drogi się rozeszły. W Stanach Zjednoczonych poznał Jerzego Waszyngtona  
i swoją przyszłą żonę Susan Livingston Kean, córkę pierwszego wiceprezydenta. 

Na ziemie polskie powrócił w 1822 roku. . W tym samym roku nabył podwarszawski majątek, który 
nazwał Ursynowem. Zapewne niewielu mieszkańców tej ogromnej dzielnicy wie, że u jej początków 
stoi postać jednego najwybitniejszych pisarzy dawnej Polski. 

Z pewnym rozdarciem wewnętrznym Niemcewicz przyjmował informację o planowanym wybuchu 
powstania. Jednak zaangażował się w sprawę dającą nadzieję na odzyskanie niepodległości: jako 
emisariusz udał się do Londynu po wsparcie dla powstania. Jednak jego starania okazały się 
bezskuteczne. W 1833 znalazł się na emigracji we Francji . 

Zmarł 21 maja 1841 w Paryżu. 

Maciej Bartosz-Białoskórski, kl. 7c 

 

 

 

Źródła: 

J. Łojek. Ku naprawie Rzeczypospolitej , Konstytucja 3 Maja, Wydawnictwo Alfa , Warszawa 1995 

Konstytucja 3 maja, opracowanie:  J. Łojek, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981 
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Ignacy Potocki był synem Eustachego, pułkownika wojsk koronnych, późniejszego generała artylerii 

litewskiej i Marianny Kątskiej. Urodził się 28 lutego 1750 roku w Radzyniu Podlaskim. Ignacy uczył się  

w Collegium Nobilium w Warszawie, po czym pogłębiał swoją wiedzę w Rzymie i Paryżu. Dzięki małżeństwu 

z Elżbietą z Lubomirskich wszedł do grona familii Czartoryskich i Poniatowskich. Był on uczestnikiem 

słynnych ,,Obiadów czwartkowych'' wydawanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1773 

roku został jednym z pierwszych działaczy Komisji Edukacji Narodowej i poważnie zaangażował się  

w reformę szkolnictwa oraz w prace Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych.  

Ignacy Potocki w 1781 został Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Narodowej Wielkiego Wschodu Polski, funkcję 

tę pełnił do 4 marca 1784.  

Od roku 1782 pozostawał w ostrej opozycji wobec króla, ale w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego nawiązał 

bliższą współpracę z królewskim obozem reform, włączył się w prace nad nową Ustawą Rządową - 

Konstytycji 3 Maja, która powsta w 1791. Była to druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, a pierwsza tego typu ustawa w Europie. Konstytucja przyznawała przywileje polityczne 

mieszczanom i szlachcie, wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), 

wykonawczą (król) i sądowniczą, który nadal obowiązuje oraz zawierała nowe prawa, którymi do dziś się 

posługujemy. 

Po odmowie przystąpienia do konfederacji targowickiej Ignacy Poniatowski udał się na emigrację do 

Saksoni. W Saksoni wraz z Tadeuszem Kościuszko pracowali nad powstawaniem insurekcji zwanej 

kościuszkowską, która wybuchła 1792 roku. W czasie jej trwania w 1794 roku był jednym z jej głównych 

przywódców, reprezentował skrzydło umiarkowane. Wszedł w skład Rady Najwyższej Narodowej, zostając 

szefem Wydziału Interesów Zagranicznych. W tej roli bezskutecznie zabiegał o poparcie dla insurekcji za 

granicą. Odważnie zgłosił się do negocjacji z Rosjanami. Po klęsce związanej z insurekcją był więziony 

przez Rosjan w Petersburgu, a następnie po trzecim rozbiorze Polski przez Austriaków. 

Ignacy Potocki w czasie swojego życia, bardzo dużo pisał na tematy nauki, polityki, tłumaczył prace m.in.  

z dziedziny logiki, poezje łacińskie. Ponownie włączył się do polityki w 1809 roku, w czasach Księstwa 

Warszawskiego. Niestety zmarł w tym samym roku 30 kwietnia w Wiedniu będąc z misja dyplomatczną u 

Napoleona w sprawie przyłaczenia Galicji do Księstwa Warszawskiego. Sarkofag i nagrobek Ignacego 

Potockiego znajduje się w kościele w Wilanowie. 

Nina Cycoń-Kościówko, kl. 5b 

 

 

 

Literatura: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Potocki  
https://eszkola.pl/historia/ignacy-potocki-biografia-dokonania-6172.html 
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny
-r2018-t16-n1/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-
283/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-283.pdf 
 

 

     Ojcowie konstytucji 3 maja 
– Ignacy Potocki 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Potocki
https://eszkola.pl/historia/ignacy-potocki-biografia-dokonania-6172.html
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-283/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-283.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-283/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-283.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-283/Radzynski_Rocznik_Humanistyczny-r2018-t16-n1-s278-283.pdf
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Stanisław Małachowski pochodził ze znaczącego rodu magnackiego 

osiadłego na dobrach ziemskich w Końskich.  

W młodości rozpoczął karierę wojskową i przez krótki czas służył 

jako rotmistrz chorągwi pancernej, szybko jednak doszedł do 

wniosku, że lepiej przysłuży się krajowi jako polityk. Czas jego 

kariery to niezwykle ważny, a zarazem trudny okres w polskich 

dziejach – państwo po rządach Wettynów znajdowało się na skraju 

upadku, a sytuacja geopolityczna stawała się coraz bardziej napięta. 

 

Swoją karierę w służbie publicznej Małachowski rozpoczął od objęcia posady starosty sądeckiego. W 1764 roku 

został posłem na sejm koronacyjny, który obrał na królewski tron Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasie 

obrad sejmu konwokacyjnego domagał się dokładniejszego określenia zakresu władzy hetmańskiej  

i ograniczenia liberum veto. 

 

Stanisław Małachowski dał się poznać przede wszystkim jako rzetelny i uczciwy administrator sądownictwa. 

Już w 1764 roku wszedł w skład Asesorii Koronnej, a po kilku latach został marszałkiem Trybunału Głównego 

Koronnego, któremu przywrócił dawną sprawność w czasach, kiedy można było postawić wiele zarzutów 

wymiarowi sprawiedliwości. Małachowski zyskał miano „polskiego Arystydesa”, gdyż cieszył się dużym 

zaufaniem wśród sobie współczesnych, ceniono go bardzo za sprawiedliwe sądy. Arystydes był starożytnym 

ateńskim politykiem, który zapisał się na kartach historii jako wyjątkowo uczciwy urzędnik. 

Aż do czasu obrad Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski pozostawał na uboczu wielkiej polityki. Cieszył 

się jednak szacunkiem Stanisława Augusta, o czym świadczyło chociażby to, że Małachowski był hojnie 

obdarowywany najwyższymi królewskimi odznaczeniami – Orderem Orła Białego oraz Orderem świętego 

Stanisława.  

W 1788 roku został wybrany posłem z województwa sandomierskiego na sejm, który miał zyskać miano Sejmu 

Wielkiego. Małachowski doprowadził do zawiązania konfederacji, która uniemożliwiała zerwanie jego obrad. 

Z uwagi na uznanie, szacunek i uczciwość jakimi się cieszył wybrano go na marszałka Sejmu Wielkiego. 

Małachowski przez cały czas obrad Sejmu był autorytetem moralnym. Pozwalał posłom swobodnie mówić i nie 

przerywał wypowiedzi, uważając to za element poselskiej wolności. 

Stanisław Małachowski był, obok Stanisława i Ignacego Potockich, Adama Czartoryskiego, Juliana Ursyna 

Niemcewicza i Hugona Kołłątaja, jednym z członków obozu patriotycznego na Sejmie Wielkim. Obóz ten 

opowiadał się za reformami, unowocześnieniem państwa, uniezależnieniem od Rosji. Jako członek stronnictwa 

reformatorskiego na Sejmie Wielkim Stanisław Małachowski dostrzegał konieczność polepszenia sytuacji 

mieszczan i chłopów oraz głębokiej naprawy stanu państwa. Małachowski popierał dążenia miast do 

rozszerzenia ich praw politycznych i był zwolennikiem współpracy szlachty z mieszczaństwem. Jako jeden  

z pierwszych ze swego stanu wpisał się do księgi miejskiej jako obywatel miasta Warszawy (29 kwietnia 1791). 

W swych W swych dobrach oczynszował chłopów i organizował dla nich opiekę lekarską. Zyskał 

miano „Przyjaciela Ludu”. 

 

Plan przeprowadzenia reform dojrzał ostatecznie do pomysłu spisania ich w formie konstytucji regulującej nowe 



   

 

   

 

 

Plan przeprowadzenia reform dojrzał ostatecznie do pomysłu spisania ich w formie konstytucji regulującej nowe 

zasady ustrojowe. Zarys projektu ustawy rządowej, która po czasie została przyjęta pod nazwą Konstytucji 3 

maja, powstał w należącym do Małachowskiego Pałacu Czapskich, dzisiejszej siedzibie Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Odbywały się tam  nocą tajne spotkania, do których Małachowski zaprosił Ignacego 

Potockiego, posła ziemi krakowskiej Stanisława Sołtyka, Juliana Ursyna Niemcewicza, Hugona Kołłątaja i kilku 

zaufanych posłów . Szybko jednak doszli do wniosku, że potrzebny im będzie król Stanisław August Poniatowski. 

Grupa twórców konstytucji porozumiała się z królewskim sekretarzem, księdzem Scipionem Piattolim, który 

przekonał Stanisława Augusta do wzięcia udziału w pracach nad ustawą. Tajne obrady przeniosły się do pokoju 

Piattolego na Zamku Królewskim. Starania reformatorów przyniosły skutek 3 maja 1791 roku, kiedy Konstytucja 

została uchwalona przez sejm.  

 

Po przyjęciu Ustawy Rządowej i opuszczeniu Zamku, marszałek Małachowski wraz z marszałkiem litewskim 

Kazimierzem Nestorem Sapiehą zostali zaniesieni do kolegiaty św. Jana, gdzie nastąpiło ponowne zaprzysiężenie 

Konstytucji. I tę scenę, niesionego na ramionach uczestników triumfalnego pochodu marszałka z Ustawą 

Rządową we wzniesionej dłoni, umieścił sto lat później Jan Matejko w centralnej części swojego obrazu 

Konstytucja 3 maja 1791 roku. To właśnie Stanisław Małachowski, dzierżący nad głową jeden z najważniejszych 

w historii Rzeczypospolitej dokumentów, do którego uchwalenia tak bardzo się przyczynił, a nie król, jest na 

pierwszym planie słynnego obrazu Matejki.  

 

Po przystąpieniu króla do Targowicy 25 lipca 1792 wystąpił z manifestem potępiającym akt konfederacji  

i stwierdzającym iż "sejm nadal trwa, a będzie zwołany, jak tylko okoliczności na to pozwolą", po czym udał się 

do Wiednia, a potem Włoch. W 1796 powrócił do swych dóbr na Kielecczyźnie, które znalazły się w wyniku III 

rozbioru w Galicji. W 1798 został aresztowany przez władze austriackie w związku z projektowanym na 

emigracji (1797) reaktywowaniem Sejmu Czteroletniego, więziony przez 8 miesięcy w Krakowie. 

 

Rola, jaką Małachowski odegrał przy prowadzeniu obrad Sejmu Wielkiego i uchwaleniu Konstytucji 3 maja,  

a także jego sprzeciw wobec działań konfederacji targowickiej, sprawiły, że jako postać urósł do rangi symbolu, 

stając się wręcz wzorem patrioty i męża stanu. Sam Napoleon, dobrze poinformowany o jego zasługach, wezwał 

go w grudniu 1806 r. do Warszawy, aby zaproponować mu urząd prezesa Komisji Rządzącej, która była 

tymczasowym rządem nowo powstałego Księstwa Warszawskiego. Małachowski urząd objął 14 stycznia 1807 r.   
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Konstytucja 3 maja (obraz olejny Jana Matejki z 1891 r.)  
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Trzeciego maja przypada 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja ta miała wielu współtwórców. 

Jednym z nich był Scipione Piattoli.          

         

Scipione Piattoli urodził się 10 listopada 1749 roku we Florencji. Jego rodzice i brat byli malarzami. Gdy miał 

kilkanaście lat wstąpił do zakonu pijarów, chociaż nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Był nauczycielem retoryki  

w szkołach pijarskich, wykładał historię Kościoła i grekę na uniwersytecie w Modenie. W 1774 roku wydał on broszurę,  

w której sprzeciwił się wobec pochówków w kościele. Spotkało się to z potępieniem. Po tym wydarzeniu zdecydował się 

na wyjazd z Modeny. W 1782 roku Scipione przyjechał do Warszawy i zatrudnił się jako wychowawca synów starosty 

Piotra Potockiego. Po dwóch latach zrezygnował z tej posady. W czasie tych dwóch lat pracy jako wychowawca Scipione 

zapisał się do Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, gdzie został honorowym członkiem. W 1785 roku towarzyszył w 

podróży księżnej Izabeli Lubomirskiej, która była jedną z przywódczyń opozycji przeciwko królowi Stanisławowi 

Augustowi Poniatowskiemu. W trakcie tej podróży spotkał m.in. Goethego. W drugiej połowie 1787 zaczął zajmować się 

edukacją księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. W 1789 roku Scipione Piattoli uczestniczył w pogodzeniu się króla 

Stanisława Augusta z Sewerynem Rzewuskim. Po tym wydarzeniu stał się wpływową osobą na polskim dworze. 

Niektórzy określali go tam bibliotekarzem lub lektorem królewskim, bo zajmował się m.in. dostarczaniem dzieł literackich 

z Paryża. Ale przede wszystkim działał tam politycznie, bo był pośrednikiem pomiędzy królem, a Ignacym Potockim.  

 

 

 

Literatura: 
H. Kocój, Od konstytucji 3 maja i insurekcji, tom2, Wydawnictwo Napoleon V, 2017 

J. Łojek. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986 

J. Michalski, Konstytucja 3 maja, Wydane przez Zamek Królewski w Warszawie, 1985  
 

Scipione Piattolli-  
Włoch, który tworzył  
polską konstytucję 

 

Niespełna dziewięć miesięcy później, w październiku 1807 król Fryderyk August III mianował go prezesem Rady 

Ministrów Księstwa Warszawskiego. Jako prezes Rady, Małachowski był zwolennikiem reaktywowania  

w Księstwie Konstytucji 3 maja i przeciwnikiem wprowadzenia Kodeksu Napoleona oraz innych projektów 

ministra sprawiedliwości, Feliksa Łubieńskiego. Gdy król opowiedział się przeciwko jego pomysłom, w grudniu 

1807 złożył dymisję. Otrzymał nominację na honorowe stanowisko prezesa senatu.  

 

Zmarł 29 grudnia 1809 roku w warszawskim Pałacu Czapskich. 2 stycznia żegnały go tłumy, a polscy żołnierze 

utworzyli szpaler do pobliskiego kościoła św. Krzyża, gdzie został pochowany. W uznaniu dla jego licznych 

zasług, Stanisław Małachowski doczekał się pomnika nagrobnego w bazylice archikatedralnej św. Jana 

Chrzciciela w Warszawie. 

Wojciech Bartosz-Białoskórski, kl. 8a 
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Innymi lekturami, z którymi możemy się spotkać w szkole i nie tylko to: „W pustyni i w puszczy” 

napisane przez Sienkiewicza w 1911 roku, „Quo Vadis” (1895), „Krzyżacy” wydani w 1900 roku oraz 

trylogia, w której skład wchodzą: „Ogniem i mieczem” (1884), „Potop” (1886), „Pan Wołodyjowski” 

(1888). W 1881 roku wziął ślub z Marią Szetkiewicz. Ich małżeństwo trwało krótko. Kolejną żoną 

Sienkiewicza została Maria Wołodkowicz. Miesiąc po ich ślubie Maria rozstała się ze swoim mężem. 

Ostatnią żona Sienkiewicza została Maria Babska. Ich ślub odbył się w dzień urodzin Henryka 

Sienkiewicza, czyli 5 maja 1904 roku. Rok po ślubie z Marią Babską, Henryk Sienkiewicz otrzymał 

Nagrodę Nobla za całokształt swojej twórczości. Był to pierwszy Nobel dla Polski z dziedziny literatury. 

Wcześniej z Nagrody Nobla cieszyła się tylko Maria Skłodowska-Curie. Warto również dodać, że Henryk 

Sienkiewicz był jednym z pierwszych na świecie pisarzy, którego niektóre powieści mają swój 

odpowiednik na małym, szklanym ekranie. 

 

Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916 roku na anewryzm serca w Vevey, gdzie został najpierw 

pochowany, a później jego prochy zostały przeniesione do Warszawy, gdzie zostały pochowane obok 

Gabriela Narutowicza. 

 

Kinga Wojtasińska, kl. 7a 

 

Jest wielu polskich pisarzy, których książki czytamy jako 

lektury szkolne. Jednym z nich jest Henryk Sienkiewicz, a on 

wyróżnia się tym, że otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Henryk 

Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej. 

Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Uczęszczał do jednego  

z warszawskich gimnazjów. Tam nie otrzymywał dobrych ocen, choć 

był dobry z przedmiotów humanistycznych. Otrzymał też nagrodę za 

jedno z jego wypracowań. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 

zdał na wydział lekarski. Jednak później z nich zrezygnował i dostał 

się na studia prawnicze. Choć w ostateczności przeniósł się na 

wydział filologiczno–historyczny. Twórczość rozpoczął od pisania 

nowel takich jak: „Latarnik” (1881), „Janko Muzykant” (1878) czy 

„Za chlebem” (1880). 

 

Źródła: 

Piattoli Scipione, Encyklopedia PWN: źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy 

Scipione Piattoli – Wikipedia, wolna encyklopedia  

 

 

Źródła: 

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

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/henryk-

sienkiewicz-2016/o-henryku-sienkiewiczu 

 

Najważniejszym elementem pracy politycznej Piattoliego była współpraca przy tworzeniu Konstytucji 3 maja. Tworząc ją 

wzorował się na konstytucji amerykańskiej i pomysłach przy tworzeniu francuskiej. W jego gabinecie na Zamku odbywały 

się spotkania z udziałem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tam właśnie wyznaczono termin uchwalenia 

konstytucji, czyli 3 maja 1791 roku. Po uchwaleniu konstytucji jego gabinet cały czas był ważnym elementem życia 

społecznego i politycznego. Zwolnił się ze służby na dworze w grudniu 1793 roku. Po zwolnieniu się ze służby zajął się: 

opracowaniem ostatnich wydarzeń z historii Polski, drobnymi pracami literackimi oraz dyskretnymi działaniami 

dyplomatycznymi. 

Scipione Piattoli zmarł 12 kwietnia 1809 roku w Altenburgu, pozostając w naszej pamięci jako współtwórca 

Konstytucji 3 maja – jednego z ważniejszych dokumentów uchwalonych w osiemnastym wieku w Polsce. 

 
Kinga Wojtasińska, kl. 7a 

 

 

 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Piattoli-Scipione;3956633.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scipione_Piattoli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/henryk-sienkiewicz-2016/o-henryku-sienkiewiczu
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/henryk-sienkiewicz-2016/o-henryku-sienkiewiczu
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Oskar Wilde 
pisarz, urodził się 16 października 1854 roku w Dublinie i znany jest głównie ze 

swych sztuk oraz powieści Portretu Doriana Gray’a książki, która była uważana 

za jedno z najbardziej kontrowersyjnych dzieł autora. Wiele osób zna go również 

ze słynnej rozprawy sądowej, którą w 1895 roku żyła cała wiktoriańska Anglia.  

 

Oskar Wilde już od najmłodszych lat wychowywał się w środowisku 

artystycznym. Jego matka - Jane Wilde - prowadziła cieszący się wtedy 

popularnością salon literacki, gdzie spotykało się wielu artystów i pisarzy, żeby 

dyskutować oraz prezentować swoje prace innym zainteresowanym.Była również 

zadeklarowaną nacjonalistką, co przyczyniło się do tego, że syn nie został 

ochrzczony w kościele anglikańskim, a katolickim. Młody Oskar nie pozostał 

jednak długo w domu.  

Rodzice w wieku 9 lat posłali go do szkoły dla chłopców - Porta Royal School. Wilde kontynuował naukę aż do 

ukończenia Magdallen College w Oksfordzie w 1878 r. Studia zakończył poematem Ravenna, który był 

zainspirowany jedną z jego podróży do Włoch, jest to również jeden z najdłuższych wierszy poety. Podczas swojej 

nauki w Dublinie oraz Londynie, Oskara zaczął pasjonować hellenizm (kulturą grecką) oraz kulturą antyku, która 

miała duży wpływ na twórczość artystyczną pisarza.  

Oskar Wilde po 1878 r. postanowił wyjechać z Londynu i wybrać się w tournee po Stanach Zjednoczonych. Pisarz 

podczas podróży stworzył cykl wykładów, które spotkały się raczej z pozytywnym wydźwiękiem „liberalnego” jak 

na tamte czasy społeczeństwa amerykańskiego. Po powrocie do kraju pisarz poznał Konstancję Lloyd, pasjonatkę 

literatury estetyzmu oraz działaczkę na rzecz reformy ubioru kobiet. Para wzięła ślub w 1884 r. i miała ze sobą dwójkę 

synów; Cyrila i Vyvyana. Oskar, na którego spadł obowiązek głowy rodziny, pracował dla Pall Mall Gazette, a później 

jako wydawca Women’s World, gdzie jego żona pisała artykuły na rzecz ruchu Dress Reform. Pomimo pracy jaka 

spoczęła na Wildzie, dla pisarza to był bardzo płodny okres. Oprócz wydania zbioru historii dla dzieci - Szczęśliwego 

księcia i innych opowiadań - opublikował w 1890-1891 r. (kiedy został rozszerzony o sześć rozdziałów po wydaniu) 

powieść pt. Portret Doriana Graya. Część społeczeństwa (oczywiście tego co to przeczytało i nie przeczytało) była 

oburzona, a na Wilda spadła fala krytyki i niepochlebnych recenzji (bardzo niepochlebnych), które oprócz rozgłosu 

przyniosły mu reputację “pozbawionego moralności dandysa”. Mimo wciąż niegasnącej niechęci do pisarza po 

wydaniu Doriana Graya, Oskar, z dużą regularnością, wciąż pisał. Skupił się przede wszystkim na sztukach, które 

przynosiły mu dużo więcej uznania wśród czytelników oraz widzów. Wachlarz Lady Windermere, Salome, czy 

Kobieta bez znaczenia były jednymi z wielu, które wydał w ciągu swojej ostatniej dekady.   

W 1891 r. Oskar Wilde poznał Lorda Alfreda Douglasa. Oskar Wilde został aresztowany i postawiony przed sądem, 

gdzie bronił prawa do miłości między osobami tej samej płci, odwołując się do Platona, Michała Anioła czy biblijnego 

Jonatana i Dawida. Oskar Wilde został skazany na dwa lata ciężkich robót, został odebrany mu majątek, a żona musiał 

uciekać z dziećmi do Francji  ze zmienionym nazwiskiem “Holland”.  

Podczas pobytu w więzieniu Oskar napisał długi list do Douglasa, de profundis, który napisał rok po rozpoczęciu 

wyroku zaskarżając go w nim o odciąganie go od pracy. Był też pełen refleksji na temat swojego życia. Po wyjściu z 

więzienia, Wilde wyjechał do Francji, żona nie chciała się z nim widzieć, zakazała kontaktu z dziećmi. Zaraz po tym 

napisał swoje ostatnie dzieło Ballada o więzieniu w Reading, zainspirowane swoim pobytem w więzieniu Reading 

Gaol. Oskar Wilde umarł w nędzy w wieku 46 lat na zapalenie opon mózgowych.  

 

Maria Kostka, kl. 8b 

 Źródła: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3DLsTaBMpc  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Constance_Lloyd  
https://www.granice.pl/publicystyka/oscar-wilde-biografia/1141/1  
https://www.britannica.com/biography/Oscar-Wilde  
 

https://www.youtube.com/watch?v=C3DLsTaBMpc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://pl.wikipedia.org/wiki/Constance_Lloyd
https://www.granice.pl/publicystyka/oscar-wilde-biografia/1141/1
https://www.britannica.com/biography/Oscar-Wilde
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Wielką role w bitwie brały kosy przerabiane z rolniczych na bojowe. Od 

powstania Kościuszkowskiego po styczniowe używano ich. Żeby je zrobić 

trzeba było wyprostować piętkę dzięki czemu kosa nie była wygięta i można 

było używać jej jak włóczni. 

 

Rosjanie używali zaś karabinów sześciolinowych M. 1856, czyli 

profesjonalnych nowych karabinów używanych np. na Wojnie Krymskiej. 

Używali też lekkich dział 6-funtowych z dwoma typami kul armatnich – 

granatów artyleryjskich i kartaczy inaczej mówiąc kul, które się 

rozpryskiwały po wystrzeleniu na każdą stronę. Były bardzo efektywne na 

bliski zasięg. 

 

Jeszcze przed sławną bitwą, w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 powstańcom 

udało się opanować Węgrów. Miasto zostało szybko otoczone i zaczęto je 

ostrzeliwać. Polscy dowódcy wiedzieli, że coś trzeba zrobić. W tym celu 

grupa ok. 1000 kosynierów, dowodzonych przez Władysława Jabłońskiego, 

przeprowadziła atak na rosyjskie armaty. Polskie straty były duże, lecz te 

Rosyjskie były większe. Rosja zastosowała propagandę i twierdzą, że straty 

wynosiły 1 zabity 5 rannych i kilka koni. Żeby uczcić tą wielką bitwę 

postawiono blisko Węgrowa pomnik bitwy i krótką infografikę. 
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Podczas wyjazdu do babci zatrzymaliśmy się z rodziną przy miejscu 

upamiętniającym największą bitwę powstania styczniowego. Dało mi to 

inspiracje do napisania tego artykułu. 

 

Bitwa pod Węgrowem zaczęła się 3 lutego 1863 r. Powstanie wybuchło 22 

stycznia w reakcji na przymusowy pobór do wojska rosyjskiego patriotycznie 

nastawionych Polaków. Miało głównie charakter walk partyzanckich i 

dlatego bitwa węgrowska jest ciekawym wyjątkiem. 

 

Brało w niej udział ok. 3500 powstańców, a w całej armii tylko 800 

strzelców. Wojska rosyjskie z kolei posiadały działa i 1000 strzelców. W 

armii polskiej większość stanowili kosynierzy, czyli wyposażeni w specjalną 

przekrzywioną kosę pikinierzy. Do tego karabiny, których używali Polacy 

były nabijane grubym śrutem dubeltówki myśliwskie, które nie były zbytnio 

efektywne i miały mały zasięg.  

Wielką role w bitwie brały kosy przerabiane z rolniczych na bojowe. Od 

powstania Kościuszkowskiego po styczniowe używano ich. Żeby je zrobić 

trzeba było wyprostować piętkę dzięki czemu kosa nie była wygięta i można 

było używać jej jak włóczni. 

 

wynosiły 1 zabity 5 rannych i kilka koni. Żeby uczcić tą wielką 

bitwę postawiono blisko Węgrowa pomnik bitwy i krótką 

infografikę. 
 

Szymon Prysłopski, kl. 7d 

 

Nagrobek powstańca 

Jak zrobić kosę bojową 

Cmentarz powstańców 



   

 

   

 

  

Idąc po ulicy Filtrowej warto zwrócić uwagę na dom pod numerem 27. Dziś jest tam ośrodek Opus Dei, ale gdyby 

nie wojna, biegałyby po nim prawnuki państwa Kalpasów. O historii tego miejsca opowiada książka „Czy tu jeszcze 

rosną róże?”, którą napisała Irena Kalpas razem z Marcinem Ludwickim. Gdy pani Irena była młoda, uwielbiała to 

miejsce, bo przed wojną mieszkało tu jej wujostwo, siostra jej matki z mężem Alfonsem Kuhnem. Wuj był po 1918 

roku dyrektorem Tramwajów Miejskich w Warszawie, a potem Ministrem Komunikacji i dyrektorem Elektrowni 

Warszawskiej. Nie mieli dzieci i uwielbiali jedyną siostrzenicę, czyli panię Irenę. Gdy zaczęła studia na wydziale 

prawa w Warszawie, zamieszkała z wujostwem w tym domu, a ciocia urządziła dla niej bal. Zaprosiła na niego całą 

młodzież z ulicy Filtrowej. Pod numerem 73 mieszkała rodzina Kalpasów. Było tam dwóch braci w wieku Ireny, 

Ryszard kończył podchorążówkę, a Roland uczył się pilotażu i studiował na Politechnice. Pani Irena zakochała się 

w Ryszardzie, wzięła z nim ślub 22 lutego 1936 roku w kościele garnizonowym w Warszawie. „Byłam szczęśliwa, 

że wchodzę do rodziny Ryszarda, dużej rodziny. Jestem jedynaczką, a on miał dwóch braci i siostrę. Lubiłam gwar 

ich domu. Bywało w nim co niemiara młodych lotników, bo szwagier uczył się w szkole lotniczej w Dęblinie” - 

opisywała pani Irena. 

Zamieszkali w Nowym Dworze Mazowieckim. Tu mieścił się batalion elektrotechniczny, gdzie przydzielono jej 

męża. Potem, 15 marca 1939 r., został odkomenderowany do Wyższej Szkoły Wojskowej i od 1 września mieli się 

przenieść do Warszawy. Wynajęli mieszkanie przy ul. Dantyszka, ale nigdy tam nie zamieszkali. 

- 30 sierpnia 1939 r. odprowadziłam męża na Dworzec Gdański. Miał przydział do Armii "Łódź" – wspominała 

pani Irena. Na Filtrową przyszła jeszcze kartka, że Ryszard pozdrawia i że przyśle pensję. Potem do końca grudnia 

1939 r. nie było żadnych wiadomości. W końcu grudnia mąż przysłał kartkę, że jest zdrowy i żyje. Wszyscy się 

cieszyli z tego listu, ale on pisał z obozu dla polskich jeńców w Kozielsku na terenie Rosji. Trzy lata później Niemcy 

przez "szczekaczki" (megafony uliczne) i gazety donosili o znalezieniu masowych grobów pod Smoleńskiem  

i drukowali listy ofiar. Na jednej z nich był Ryszard Kalpas. 

 

Pani Irena opuściła dom przy Filtrowej 27 - 11 sierpnia 1944 roku, bo wtedy Powstańcy stracili Ochotę. W marszu 

ulicą Grójecką szła z ojcem, mamą, ciocia, a ich ukochany spaniel Smyk biegł za nimi, dopóki mógł. Po dwóch 

dniach marszu znaleźli się w hangarze w Pruszkowie. Tam oddzielili mężczyzn od kobiet. Tata pani Ireny zginął 

w obozie w  Oranienburgu. Ona z mamą przeżyły obóz w Ravensbrück, ale ciocia tam zginęła.  

 

Po wojnie ona i mama wróciły do zgliszcz domu, ale okazało się, że papiery dotyczące jego własności spłonęły. 

Pani Irena przez 20 lat mieszkała z mamą kątem u dawnej gosposi. W 1965 roku były szczęśliwe, bo dostały 

jednopokojowe mieszkanie. Przez wszystkie lata komunizmu Irena musiała oficjalnie podawać, że mąż zaginął w 

czasie wojny, nie mogła powiedzieć, że sowieci zabili go w Katyniu, bo wtedy Rosjanie rządzili w Polsce. Pani 

Irena nie wyszła po raz drugi za mąż. Opiekowała się chorą mamą, która po obozie koncentracyjnym miała na 

nogach niegojące się rany i przez 6 lat nie wstawała z łóżka. 

 

W 1989 roku, kiedy kończył się komunizm, pani Irena pojechała wraz z innymi rodzinami zabitych oficerów do 

Rosji na grób męża. Rok później pojechała do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie zadbała, by upamiętniono 

25 oficerów z jednostki Ryszarda Kalpasa, którzy zginęli na Wschodzie. Dziewięciu z nich znała osobiście. Dziś 

przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie rośnie dąb, symbol pamięci. Jest tam nazwisko i stopień Ryszarda Kalpasa, 

męża pani Ireny.  

 

Pani Irena przez dziesiątki lat nie zaglądała na Filtrową, bo z tym miejscem łączyły ją piękne, ale też bardzo bolesne 

wspomnienia. Ale gdy była już staruszką, to stanęła przed furtką i poprosiła, czy może tam wejść. Zobaczyła, że w 

dawnym salonie jest ołtarz i kaplica i bardzo się zdziwiła. Nie wiedziała czym jest organizacja Opus Dei, ale 

pomyślała, że w domu, który miał być jej i Ryszarda i gdzie miały biegać ich dzieci, teraz mieszka Jezus. Bardzo 

to przeżyła, uznała za znak i wstąpiła do tej organizacji. Ponieważ nie miała bliskich i rodziny, to właśnie ludzie  

z tej organizacji opiekowali się nią aż do śmierci. Pani Irena zmarła w 2012 roku. 
Natalia Hałacińska, kl. 7c 
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Dziś chciałbym was zabrać na spacer po uliczkach Ochoty i po Polu 

Mokotowskim z Cesarzem reportażu - Ryszardem Kapuścińskim, który wiele lat 

swojego życia, pomiędzy licznymi podróżami, spędził na Ochocie. Nie będę wam 

streszczał tutaj jego życiorysu, ale podpowiem, gdzie w okolicy naszej szkoły 

możecie znaleźć jego ślady.  

 
Życie Ryszarda Kapuścińskiego od dzieciństwa upływało pod znakiem wędrówki, 

podróży. Najpierw była to tułaczka wymuszona na rodzinie pisarza przez II Wojnę 

Światową, potem, w dorosłości podejmowane przez niego od połowy lat 

pięćdziesiątych zeszłego wieku, wyprawy reporterskie po całym świecie. 
 

          W czasach komunizmu, gdy mało kto mógł sobie pozwolić na zagraniczne wyjazdy, zwłaszcza do odległych 

zakątków świata jak Afryka czy Ameryka Południowa, Kapuściński umożliwiał Polakom, poprzez swoje 

reportaże, wejrzenie w te egzotyczne zakątki.  Wyprawy Kapuścińskiego nie były jednak wyjazdami 

wakacyjnymi, ale pełnymi niebezpieczeństw podróżami w miejsca, gdzie toczyły się wojny, dochodziło do 

zamachów stanu, po wielkich rewolucjach politycznych kształtowały się nowe kraje. Kapuściński jeździł tam, 

gdzie inni bali się jeździć, wchodząc w sam środek ,,paszczy lwa’’, ryzykował przy tym swoje życie i zdrowie. 

 
Jednak z tej tułaczki zawsze wracał do swojego domu na ulicę Prokuratorską na Ochocie. Wydaje mi się, że 

Ochota i Pole Mokotowskie - uliczki i park, które my często przemierzamy w drodze do szkoły, albo w czasie 

spacerów czy na lekcjach W-Fu, były dla niego przystanią po długich wyprawach, tu się odstresowywał, 

wypoczywał, pisał swoje książki i zbierał siły na dalsze wyprawy.  

 
Kapuściński miał swój ,,rytuał’’ codziennych spacerów po okolicy. Opisał je w eseju ,,Spacer poranny’’. ,,Rano 

budzę się, wypijam kawę, idę na spacer. Jest siódma. Idę ulicą, przy której mieszkam - Prokuratorską, do 

Wawelskiej. (…) Teraz (jest koniec maja) wchodzę w zieleń pola Mokotowskiego. Tu na rogu Wawelskiej i alei 

Niepodległości postawiono w 1945 roku osiedle drewnianych, małych jednorodzinnych domków fińskich. Tuż 

po wojnie przydzielono nam taki domek. (…) Ten ciasny domek, bez łazienki, bez centralnego ogrzewania był 

luksusem, był szczęściem, gdyż dotąd gnieździliśmy się (rodzina czteroosobowa) w maleńkiej kuchni, w ruinach, 

na terenie magazynów cementu i cegły przy ulicy Srebrnej.’’ Jeszcze kilka tygodni temu domek Kapuścińskiego 

stał tuż przy Bibliotece Narodowej, przy ulicy Leszowej, rozebrano go, bo popadł w ruinę, ale niedługo zostanie 

odbudowany i będzie się tam mieścić małe muzeum, poświęcone słynnemu reporterowi. Dalej Kapuściński 

kierował kroki na zachód, w stronę centrum parku, przemierzając jego słabiej zagospodarowaną część - teren 

dawnych sadów, ogródków przydomowych, gdzie bawił się w dzieciństwie - to miejsce, gdzie leży duże zwalone 

drzewo, blisko ogródków działkowych, na tyłach Jordanka.  W tym eseju, tak jak w reportażach Kapuściński 

pochyla się zarówno nad pięknem, jak i brzydotą mijanych miejsc.  

 
Możecie sami odnaleźć ślady Ryszarda Kapuścińskiego i potowarzyszyć mu na spacerze, dzięki utworzonej  

w 2009 roku ścieżce-pomniku która odtwarza jego codzienną trasę po Polu Mokotowskim. Pomiędzy trawą, przy 

chodniku, znajdziecie tablice z cytatami z jego książek i słupki z mapami miejsc, które odwiedził. Idąc ścieżką 

Kapuścińskiego wędrujemy więc symbolicznie przez jego dzieła. Zachęcam Was mocno zarówno do spaceru 

śladem „Cesarza reportażu” jak i do zanurkowania w jego książki Ja właśnie czytam „Imperium’’, może znajdzie 

się wśród Was ktoś, kto chciałby porozmawiać o tej książce w czasie spaceru po Polu Mokotowskim 😊 ? 

 
Maciej Włodkowski, kl. 7d 
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„Alcatraz kontra Bibliotekarze” to książka autorstwa 

Brandona Sandersona. Opowiada o chłopcu, który ma 

niezwykłe magiczne zdolności, przez które co kilka miesięcy 
zmienia miejsce zamieszkania. Co niespecjalnie mu się 
podoba. 

W dniu swoich 13 urodzin Alcatraz otrzymuje paczkę z 
listem. W przesyłce miał się znajdować spadek, ale jedyne co 
znajduje chłopak to stary woreczek piasku. Czy to naprawdę 

wszystko co chcieli przekazać mu jego rodzice? A może 
piasek znaczy więcej niż nam się wydaje? 

Uważam, że historia jest bardzo wciągająca i że warto 
przeczytać tą książkę.  

Serdecznie polecam, 
Urszula Bojakowska, kl. VI B 
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Pozytywne fakty na pocieszenie - marzec 

1. Do wakacji pozostało mniej niż 10 dni pracy! 

2. Zaczyna się robić coraz cieplej! 

3. Zaczęła się akcja „Rowerowy Maj”, na czym będziesz jeździł do szkoły? 

4. Czy wiesz, że czasami kiedy jesteś głodny, twój organizm tak naprawdę jest 
spragniony? Czyli kiedy czujesz, że jesteś głodny najpierw powinieneś wypić 

szklankę wody, potem kubek herbaty, a jeśli głód nie ustąpił, to dopiero wtedy 
sięgnąć po przekąskę! 

5. Czy wiesz, że rytm uciskania klatki piersiowej nie oddychającej osobie 

(resuscytacji krążeniowo-oddechowej) jest w tym samym rytmie co piosenka 
„Staing alive”? Co za zbieg okoliczności, a może to nie jest przypadek?  

 

Urszula Bojakowska, kl. 6b 

  

 

 
 

 

 

 

          



   

 

   

 

 

 

 

1. Przerwa „świąteczna” w maju... 

2. Maj jest jej ostatnim miesiącem... 
3. Ósme klasy pisały go od 24 do 26 maja... 

4. Biały kwiat o małych dzwonkowych kwiatkach, które mają charakterystyczny zapach, 
często jest kojarzony z majem. 

5. Najważniejsze święto w maju... 
6. Znak zodiaku, który trwa od 20 kwietnia do 20 maja… 

 

Urszula Bojakowska, kl. 6b 
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