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SŁOWO WSTĘPNE 

 
 

Szanowni Czytelnicy! 
  

 

                       Tym razem ,,Słowo wstępne’’ a  nie ,,Wstępniak’’, 

bo wydanie lutowe gazety dotyczy sprawy podniosłej - Święta 

Szkoły, które przypada 25.02., w rocznicę bitwy pod Olszynką 

Grochowską. 

 

              Bohaterowie, którzy w niej walczyli, stali się patronem 

naszej placówki. 

Nosząc Ich imię, szkoła stara się wzorować na Ich wartościach 

i oddać Im cześć, obchodząc uroczyście datę pamiętnej bitwy, 

podczas której wielu żołnierzy oddało życie, by nie wpuścić wrogów 

do Warszawy. 

 

         Dziękuję redaktorom ,,Afrykanki’’ za artykuły związane z tak 

ważną dla naszej społeczności rocznicą. 

 

 
 

                                                                       Magdalena Forszpaniak 
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             KALENDARIUM 
Co ciekawego wydarzyło się w Naszej szkole od ostatniego wydania „Afrykanki”? 

Oto lista kolejnych wydarzeń patriotycznych, sportowych i radosnych. Jak sami 

zobaczycie, w Naszej szkole nie ma czasu na nudę. Poza lekcjami, które każdy 

z nas uwielbia, można działać w wielu dziedzinach. 

 

 

11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości 

 

11 Listopada to data niezmiernie ważna dla każdego wszystkich Polaków. 

To Dzień Odzyskania Niepodległości! 

Święto państwowe w Polsce obchodzone jest corocznie 11 listopada dla 

upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach 

zaborów (1795–1918). 

 

Niepodległość przybyła jesienią 

po opadłych, kolorowych liściach, 

w ciężkich butach i szarych szynelach  

niosła wolność piechota ojczysta. 

Wśród żołnierskich, trudnych dni,  

Marszałku, polski sen spełniałeś wytęskniony, 

tak niedorzeczny dla niedowiarków, 

choć nie zwątpiły Twoje Legiony! 

 

Obchody Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych 

odbyły się, jak co co roku ,na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 

 

Dla uczczenia tego dnia uczniowie naszej placówki wzięli udział w akcji 

Szkoła do hymnu. W środę, 10 listopada, o godz. 11.11 ,  uczniowie w swoich 

salach  odśpiewali  hymn.  

 

20 listopada: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2021 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to święto, o którym warto pamiętać.  

To okazja, aby przypomnieć sobie, że każdemu dziecku, niezależnie od jego 

pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry, wyznania czy bogactwa, 

przynależą takie same prawa – prawa człowieka.   

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_marsz._J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Nieznanego_%C5%BBo%C5%82nierza_w_Warszawie
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27 listopada: Mistrzostwa Mazowsza w Ergometrze Wioślarskim. 

 

Uczniowie klasy VIIa, którzy licznie reprezentowali naszą szkołę i klub MKS 

Dwójka w konkurencji młodzików ,zaprezentowali wysoki poziom sportowy  

i ogromną wolę walki. Najwyższe miejsce zajęła Marysia Rusjan, zdobywając 

srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Mazowsza. Serdecznie gratulujemy! 

 

10 grudnia: Międzynarodowy Dzień Praw   

 

Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych święto wypada w rocznicę uchwalenia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r. Dokument ten jest kamieniem 
węgielnym współczesnego systemu międzynarodowej ochrony praw 
człowieka. Wyznaczone przezeń standardy zostały przyjęte niemal na całym 
świecie. 
 
Święto praw człowieka jest świetną okazją do refleksji na temat stanu 
przestrzegania tych praw oraz stojących przed nimi wyzwań. Obchody Święta 
w 2021 roku odbywały się pod hasłem równości. 

 

Zbiórka rzeczy dla dzieci z niepełnosprawnościami 

  

Uczniowie klasy 8a wraz z wychowawczynią zorganizowali akcję zbiórki rzeczy dla 

dzieci z niepełnosprawnościami, która trwała kilka tygodni. Zbierane były  między 

innymi gry logopedyczne, planszowe, książki, puzzle, zabawki do terapii 

sensorycznej itp. Wszystkie podarunki 17 grudnia 2021r. zostały przekazane do 

szkoły, w której uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.  

 

 

Zorganizowanych było też w tym czasie dużo konkursów, m.in. : 

 

*Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe(do 2 etapu zakwalifikowali się Maciej 

Jabłoński i Krzysztof Wasilewski z 8b, niestety kwarantanna uniemożliwiła im udział 

w dalszej części konkursu) 

*Ogólnopolskie Konkursy Multitest 

- laureatem z historii został Maciej Jabłoński 8b 

- laureatem z przyrody został Karol Wnęk 4b 

- Tadeusz Gracjasz (4b) został laureatem z języka angielskiego, uzyskał też 

wyróżnienie z języka polskiego i przyrody. Gratulujemy! 
*VI Wojewódzki Konkurs "Jesienne Klimaty. W deszczu" – Laureatem konkursu 

został Mateusz Kajzer z klasy 4a. Gratulujemy! 
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*Szkolny Konkurs Literacki(edycja zimowa)dla klas 4-8 

Laureatami zostali: Dominika Mówka kl.8a i Krzysztof Wasilewski kl.8b .Gratulujemy! 

*Konkurs na plakat z okazji Święta Niepodległości 

*Konkurs na dekorację sal lekcyjnych z okazji Święta Niepodległości 

*Konkurs czystości – na koniec I i II semestru klasa o najwyższej liczbie punktów 

otrzyma Nagrodę Dyrektora Szkoły 

*Konkurs literacko-plastyczny „Moje wymarzone Święta”, 

*Konkurs na samodzielnie wykonaną ozdobę świąteczną, 

*Konkurs na świąteczną dekorację sal lekcyjnych, 

*Konkurs na stroik świąteczny. 

 

I co jeszcze było……coś, co każdy z nas lubi, WYCIECZKI 😊 
 

*Wycieczka na niewidzialną wystawę – klasa 8b,7a 

*Wycieczka do Teatru Baj – klasa 2a, 

*Wycieczka do Muzeum Narodowego – klasa 0a,  

*Wycieczka do kina – klasa 4b,7a,7b, 8b, 

*Lekcja WF na trampolinach w Hangarze 646, 

*Warsztaty czekoladowe – klasa 2a, 

*Warsztaty kulinarne – klasa 4a 

 

 

 

 

PAMIĘTAJCIE!!! o ważnej dacie dla Naszej Szkoły.  

 

 

25 lutego 2022 r. przypada 191 rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską.  

Nasza Szkoła ma zaszczyt nosić imię bohaterów, którzy w niej walczyli. 

Na pewno będziecie mieć możliwość podczas  Święta Szkoły wysłuchać 

wielu ciekawych informacji na temat naszego Patrona. 

 

 

 

To już wszystkie wydarzenia w tym wydaniu ,,Afrykanki” ;czekajcie na 

następne w kolejnym wydaniu naszego kwartalnika. 
 

 

 

                                                                                                    Kuba Rewers 8b 
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                              WYWIAD 

 

W związku ze zbliżającym się Świętem Szkoły chciałam porozmawiać 

z uczniami, jakie mają poglądy na temat nauki historii i czym są dla nich 

obchody ważnych wydarzeń z dziejów naszego kraju.  

Wywiadu udzieliła mi Magdalena Siwak z kasy 8b. 

 

 

- Magdo, dziś często słyszymy, iż historia to przeszłość i nie warto jej 

poświęcać tyle uwagi co teraźniejszości. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? 

  
- Oczywiście, że historia jest ważna. Uważam nawet, że bardzo ważna. Kształtuje nowe 

pokolenia, przedstawiając dzieje naszych przodków. Pokazuje, ile istnień musiało zginąć, 

byśmy mogli żyć tak jak dzisiaj. 

 

  

- Czy warto organizować apele  z okazji świat narodowych? 

  

- Uważam, że tak, ponieważ apele nie są codziennością. Nie na co dzień mamy taką 

możliwość, by w nich uczestniczyć.  Apele  to swego rodzaju podkreślenie wagi wydarzenia. 

  

- Czy przyjemniej jest oglądać występ kolegów na scenie, czy brać udział 

w inscenizacji? 

  

- Moim zdaniem lepiej jest uczestniczyć w spektaklu jako aktor. W momencie wcielenia się 

w daną postać możemy chwilowo poczuć się jak ona. Sami czegoś doświadczyć. Natomiast 

jeśli oglądamy przedstawienie, możemy tylko przypuszczać, co dana osoba myślała lub 

czuła. Oczywiście to subiektywny pogląd (bardzo lubię występować na scenie). 

 

- Czy możesz nam podać przykład wydarzenia historycznego, w inscenizacji 

którego chciałabyś brać udział? 

 

- Oczywiście – bitwa pod Olszynką Grochowską! 

 

 - Dziękuję za udzielony wywiad. 

 

                                                                                      Justyna Mazurek 8b
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               ZAPISKI MŁODEGO HISTORYKA 

W związku ze Świętem Szkoły Podstawowej nr 397, podczas 

którego oddajemy cześć naszemu Patronowi – Bohaterom 

Olszynki Grochowskiej, chciałbym przypomnieć naszym 

czytelnikom historię sławnej bitwy. 

                                                                                       Piotr Łysakowski 8b 

Bitwa pod Olszynką Grochowską, 

najkrwawsza bitwa powstania 

listopadowego, przeszła do 

historii jako polskie Termopile.  

Miała ona miejsce 25 lutego 1831 

roku. Maszerującemu traktem 

brzeskim na Warszawę,           60-

tysięcznemu głównemu 

ugrupowaniu rosyjskiej armii 

feldmarszałka Iwana Dybicza 

drogę zastąpiła w rejonie 

Grochowa (wówczas dalekiego 

przedmieścia Warszawy) 40-

tysięczna armia polska 

z generałem Józefem 

Chłopickim na czele. Główną 

pozycją wojska polskiego był 

lasek Olszynka, otoczony 

mokradłami, które blokowały 

podejścia do Pragi. Rosyjskie 

wojska atakowały, lecz Polacy 

zaciekle się bronili. Ostatecznie 

bitwa zakończyła się odparciem 

wojsk rosyjskich. 

                                                       

Bitwa została nierozstrzygnięta, żadna ze stron nie rozgromiła 

drugiej, lecz Polacy potraktowali odparcie Rosjan jako triumf. 
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  CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z BITWĄ 

 

Na przebieg bitwy negatywny wpływ miał 

nieuregulowany status generała Chłopickiego. 

Przybył on na pole bitwy ubrany po cywilnemu. 

W trakcie początkowego okresu bitwy, przejął  

dowodzenie nad wszystkimi siłami Polski, lecz 

niektórzy podkomendni nie uznali jego 

zwierzchnictwa. 

*W 1931 r. setną rocznicę bitwy pod Olszynką  uczczono, nadając wielu 

ulicom Grochowa nazwy związane z ową bitwą. Ufundowano również 

szkołę-pomnik imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej, która 

rozpoczęła działalność w 1933 r. 

 

  

                          

 

 

Jej tradycje kontynuuje Szkoła Podstawowa nr 397. 

 

*Od 2005 r., co roku, pod koniec lutego organizowana jest rekonstrukcja 

Bitwy pod Olszynką Grochowską z udziałem pasjonatów z Polski i Europy 

(głównie z Białorusi, Rosji i Litwy). 
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      KĄCIK MŁODEGO ARTYSTY 

  

Nasz młody artysta nie jest już dzieckiem – to dorosły człowiek, który 

samodzielnie buduje swoje życie. Nie sposób jednak nie wspomnieć 

przy okazji Święta Szkoły autora muzyki hymnu naszej placówki – 

Jakuba Zaczkowskiego. To on jako uczeń klasy I Gimnazjum 20, 

którego jesteśmy kontynuatorami, skomponował melodię, którą 

powtarzamy na każdym apelu. 

Magdalena Forszpaniak 

  

Hymn Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki 

Grochowskiej 

Walczyli mężnie, bez śladu trwogi                        Chociaż zginęli, do dziś są wzorem 

Szli z bagnetami za Polskę                                    Historia o nich pamięta 

Za losy nasze, przyszłych pokoleń                       Uczą odwagi i patriotyzmu 

Broniąc Olszynki Grochowskiej                            Polska ojczyzna – rzecz święta 

  

Ref:                                                                       Ref: 

Dla nas wzorem się stali                                         Dla nas wzorem się stali 

Ci, co życie oddali,                                                  Ci, co życie oddali, 

Co z bagnetami ginęli za Polskę.                             Co z bagnetami ginęli za Polskę. 

Chcemy być im podobni                                          Chcemy być im podobni 

I imienia być godni                                                  I imienia być godni         

Bohaterów Olszynki Grochowskiej.                          Bohaterów Olszynki Grochowskiej. 

  

słowa: Grażyna Małkowska 

muzyka: Jakub Zaczkowski (uczeń klasy I naszego gimnazjum w roku szkolnym 2004 / 2005) 
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   NASI ULUBIEŃCY: DRZEWA 

 

Na wstępie chciałam zaznaczyć, że artykuł został w pełni poświęcony 
tylko jednemu z nich-olsze. 
Zachęcam jednak (d)rzewnie do przeczytania tego tekstu; można w nim 
znaleźć wiele fascynujących informacji o roślinie  związanej z Patronem 
naszej szkoły. 
                                                             warszawska driada-Alicja Roguska 8b 

 
Olcha 

 
Olcha -  rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych. W naturalnych warunkach 
występuje w Azji Południowo - Wschodniej, Japonii, Ameryce Południowej oraz 
w Europie. Olchy zwykle można znaleźć na wilgotnym lub zalewowym terenie.  
 
W naszym kraju występują trzy gatunki olchy:  szara,  czarna i  zielona. 

Olcha czarna:  
                           liść                  kotki               owoc     kora 

 
 

olcha szara          olcha zielona 
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Rezerwat Olszynka Grochowska 
 

To leśny rezerwat przyrody znajdujący się w Warszawie. Niegdyś był miejscem walk 

toczonych podczas powstania listopadowego.  Po upadku powstania  władze 

rosyjskie ze zrozumiałych względów nie zezwalały na upamiętnianie miejsca bitew. 

Las olchowy mocno ucierpiał w trakcie walk i został wycięty. Do lat międzywojennych 

dotrwała tylko jedna olcha, na której wisiała tabliczka o treści:  

 

Jestem jedyną wnuczką bohaterów z 1831 r. 

Mam w sobie krew praojców, którzy tu padli.  

Ludzie, nie rańcie mnie.           

Dajcie żyć jeszcze radością, że Polska wolna!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po bitwie pod Olszynką Grochowską w wielu polskich rodzinach uczestników 

wydarzenia tradycją stało się noszenie na pamiątkę krzyżyków z drzewa olchowego 

ze złotą tabliczką, na której wygrawerowana była data: Olszynka – 25 lutego 1831.  

 

 

 

 

 

 

W 1916 roku w miejscu bitwy wystawiono drewniany krzyż – pomnik 

Poległych w Bitwie pod Grochowem. W setną rocznicę zmagań krzyż 

wymieniono na metalowy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Poleg%C5%82ych_w_Bitwie_pod_Grochowem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Poleg%C5%82ych_w_Bitwie_pod_Grochowem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Poleg%C5%82ych_w_Bitwie_pod_Grochowem


12 

                     NASI ULUBIEŃCY 
 

Kiedy analizujemy wojny, myślimy o strategii, wodzach, żołnierzach, 

uzbrojeniu. Nie zastanawiamy się, że uczestniczyły w nich też konie. 

Tak było również podczas bitwy 

pod Olszynką Grochowską. Konie 

walczyły w różnych formacjach 

kawalerii: należały do szaserów, 

lansjerów, kirasjerów i ułanów.     
                                                                           

Koń to zwierzę służące żołnierzom na 

całym świecie, ufne, a zarazem 

oddane. To właśnie dlatego udało się 

je ujeździć i przyzwyczaić do tak 

ekstremalnych warunków, jakie są na 

wojnie. Wyszkolenie konia do udziału w walce (wystrzałów i hałasu) jest bardzo 

trudne i czasochłonne. 

Jaka jest jego wojenna historia konia, dowiecie się z  tego artykułu. 

 

                                                                                                              Pola Momot kl.8b 

 

                                        HISTORIA KONI WOJENNYCH 

Pierwsze udokumentowane przypadki użytkowania koni przez ludzi miały 

miejsce około 2000 roku p.n.e. we współczesnej Rosji i Kazachstanie. Hetyci 

(lud posługujący się indoeuropejskim 

językiem hetyckim)używali koni do 

walki.  

 

Byli bardzo popularni, zaszkodzili kilku 

społeczeństwom np.: Egipcjanom. 

W starożytnym Egipcie byli Hyksosi. 

którzy w XVI wieku p.n.e.. przedstawili 

rydwan bojowy zaprzęgnięty w konie. 

    

Już w czasach chińskiej dynastii Shang (1600-1050 p.n.e) wykorzystywano konie do 

walki. 
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Rzymska hippika militarna była do końca II wieku n.e. w największym stopniu 

wzorowana na jeźdźcach galijskich. Nie był to jednak jedyny wzorzec. 

Praktycznie rzecz ujmując w każdym zakątku imperium jeżdżono inaczej, 

w wojsku zaś wpływy te mieszały się. Fundamentem dla samych Rzymian była 

jednak konnica Galów i Germanów. Zmieniło się to w połowie III wieku, gdy 

prym zaczęły wieść wzorce militarne konnic wschodnich.      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

W późniejszym okresie średniowiecza trzonem polskich sił zbrojnych stało się pospolite 

ruszenie rycerzy feudalnych walczących w zbrojach płytowych, na ogół jako ciężka 

kawaleria. Organizacja jazdy odpowiadała organizacji ustroju feudalnego. Rycerze wraz 

ze swoim pocztem tworzyli najmniejsze jednostki organizacyjne 

liczące kilku lub kilkunastu zbrojnych, zwane kopiami. Były one 

łączone w chorągwie. 

 

 

 

Elitę jazdy polskiej stanowiła jednak 

husaria.   

Formacja ta była obecna na polach bitew 

od XVI do XVIII wieku. 
 

 

 

W okresie międzywojennym w skład polskiej kawalerii 

wchodziły pułki ułanów, szwoleżerów i strzelców konnych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie konie należą do formacji policyjnych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pospolite_ruszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pospolite_ruszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycerstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbroja_p%C5%82ytowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feudalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczet_rycerski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopia_(rycerstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chor%C4%85giew_(wojsko)
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               TĘ KSIĄŻKĘ POLECAM !                    
                 Autorski przegląd lektur Małgorzaty Korgol 

 
Witam z powrotem w kąciku czytelniczym! 

Jak pewnie zauważyliście, w tym miesiącu nasza gazetka szkolna 

nawiązuje do tematu Olszynki Grochowskiej, dlatego też nie mogę być 

wyjątkiem i  nie wspomnieć  o lekturze, która o niej opowiada. 

 – Panie i Panowie, Chłopcy i Dziewczęta, przedstawiam Wam dzieło 

literackie Walerego Przyborowskiego  pod tytułem (uwaga, werble!) 

„Olszynka Grochowska”!!!                              

 

        Walery Przyborowski(1845-1913)                                                                 

                                                               

To powieść historyczna barwnie 

przedstawiająca wydarzenia 

poprzedzające najbardziej krwawą 

walkę powstania listopadowego 

stoczoną przez wojska rosyjskie 

dowodzone przez feldmarszałka 

Iwana Dybicza z armią polską 

dowodzoną przez generała Józefa 

Chłopickiego. 

Jeden z bohaterów, Władek 

Jasiński, łamie obietnicę daną 

swojej ciotce i podejmuje służbę 

w wojsku polskim, idąc w ślady 

ojca. Czy starczyło mu odwagi, 

aby  stawić czoła 

nieprzyjacielowi? Czy nie żałował 

swojej decyzji? Tego dowiecie się, 

czytając tę pasjonującą lekturę. 

 

Pozwólcie, że porwie Was duch 

patriotyzmu, młodzieńczej 

determinacji i strach przed ciotką. 

Wsiądźcie na konia i wyjedźcie z 

Brzozówki ku Warszawie i wojsku 

polskiemu. Ratujcie ojczyznę 

razem z Władkiem i jego sługą, 

Wojtkiem, by poznać smak 

zwycięstwa!
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         PRZEWODNIK ARTYSTYCZNY

W tym numerze chciałabym opowiedzieć o wybitnym malarzu, 

Wojciechu Kossaku, oraz o pięknych pracach, które tworzył; między innymi 

o obrazie pt.,,Olszynka Grochowska’’, który przedstawia Patrona naszej 

szkoły. 

                                                                           

 Maja Bałaga 8b 

 

 

   Wojciech Horacy Kossak 

 

 

Był polskim artystą urodzonym  31 grudnia 

1856 roku,synem Juliusza Kossaka. Podobnie jak 

ojciec miał talent malarski. Swoją pracę rozpoczął  od 

przerysowywania obrazów  taty; brał u niego lekcje 

i szkolił się.  Ukończył krakowskie ASP (Akademię 

Sztuk Pięknych) ,później wyjechał do Paryża na 

studia. Najbardziej znany jest z obrazów  koni oraz 

bitew. Był  wielkim patriotą specjalizującym się 

w malarstwie historycznym oraz batalistycznym. Zmarł  

29 lipca 1942 w wieku 86 lat w swym ukochanym  

Krakowie. 

 

 

 

Olszynka Grochowska 

Obraz z 1928 

stworzony w Warszawie. Na 

pierwszym planie widnieją 

polscy żołnierze. Tłem dla 

obrazu jest zimowy krajobraz 

lasu. Obraz został 

namalowany farbami olejnymi 

na płótnie. Kolorami 

dominującymi w dziele są 

odcienie niebieskiego, zieleni 

oraz brązów. Barwy na 

obrazie są czyste; dają 

uczucie lekkości i pokazują 

zimową atmosferę. 
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          MODA MĘSKA około 1831 r. 
 

Romantyzm otwiera nowy rozdział w dziejach mody. Ubiór 

coraz mniej mówi o pozycji społecznej swego właściciela. 

Francuscy arystokraci, dbając o czystość swojej sfery, 

ubolewają, że nie są w stanie ustalić przynależności klasowej 

człowieka, którego, widzą po raz pierwszy. 

                                                            Redakcja 

 

Niezwykłą karierę zrobił frak. 

Stał się strojem uniwersalnym.  

 

Noszono go zarówno na co 

dzień, jak i na wyjątkowe okazje.  

 

 

Zgodnie z obowiązującym 

fasonem musiał mieć szerokie 

ramiona i wąską talię, co 

upodobniało męską sylwetkę do 

kobiecej. 

 

 Fraki szyto z ciemnych tkanin. 

Jedynym barwnym akcentem  

stroju była wystająca spod fraka 

kamizelka. 

 

 Spodnie noszono obcisłe, u góry 

naciągnięte przez szelki, a u dołu  

przez „strzemiona” ze specjalnej 

taśmy.  

Elegant wybierał rękawiczki 

w odcieniu kremowym lub żółte. 

Jako nakrycie głowy obowiązywał cylinder,  

zazwyczaj z czarnego jedwabiu, choć noszono także cylindry kolorowe.  

Wymyślono konstrukcję sprężynową i zastosowano ją w szelkach oraz 

cylindrze, tak zwanym szapoklaku. Metalowe sprężyny umożliwiały 

składanie go na płasko i noszenie pod pachą. 
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Z ostentacją podkreślała swój romantyczny rodowód młodzież.  

By podkreślić swoją odmienność romantycy zakładali duże, 

miękkie kołnierze bezpośrednio 

na frak, bez krępującej chustki

 

 

 

 

 

Wspomnieniem tej mody jest spotykany do dziś  kołnierz a la Słowacki 

 

Ówczesny elegant wiele 

uwagi poświęcał sztuce 

wiązania krawata, który w 

latach dwudziestych zastąpił 

wiązaną wokół szyi chustkę. 

 W zależności od okoliczności 

układał go na różne sposoby. 

Niekiedy krawat zastępował 

wstążką z czarnej mory. 

Układanie krawata mogło 

stanowić nie lada wyzwanie, dla 

zagonionego urzędnika było nie 

lada udręką. W 1829 roku 

pojawiły się więc, znacznie mniej 

eleganckie, za to wygodniejsze, 

od razu wiązane krawaty, które 

wystarczyło tylko przypiąć do 

koszuli. 

 

 

 

 

 

Niezwykłe sposoby na życie 

prezentowała romantyczna literatura. 

W całej Europie była popularność 

stylu à la Werter: żółte pantofle i żółte 

spodnie do niebieskiego fraka 
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         KULINARIA  około 1831 r.   
                                                                                        

MNIEJ LECZ WYKWINTNIEJ   

 

W okresie rozbiorów charakterystyczna dla kuchni staropolskiej obfitość 

posiłków ustąpiła miejsca ich wykwintności. Zaczęły pojawiać się nowe 

potrawy, zmienił się sposób ich przyrządzania, a na stołach zagościł 

obowiązkowy odtąd widelec.   

 

Szlachta  po raz pierwszy doświadczyła, czym jest głód i niedostatek jedzenia. 

Zanikały więc biesiady magnackie przy suto zastawionym stole, a zastępowały 

je proste, lekkie i znacznie zdrowsze  posiłki spożywane  w gronie rodzinnym. 

Zachodzące na tym gruncie zmiany miały też związek z napływem potraw z innych 

krajów, zwłaszcza francuskich i włoskich, które upowszechniły się w okresie wojen 

napoleońskich. Te nowe doświadczenia kulinarne sprawiły ,że zaczęto doceniać nie 

tylko obfitość i efektowny wygląd serwowanych potraw, ale przede wszystkim 

i jakość i smak. 

 

         

DOBRY KUCHARZ TO MĘŻCZYNA    

Funkcję kucharza na dworach 

ziemiańskich sprawował głównie 

mężczyzna, któremu przypisywano 

większe umiejętności i wrodzone predyspozycje do tego zawodu.. Kucharz zajmował 

się w głównej mierze organizacją pracy podlegającej mu służby kuchennej. Bardzo 

rzadko sam przygotowywał potrawy, najczęściej decydował tylko o ich ostatecznym 

wyglądzie i smaku. 
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MODERNIZACJA KUCHNI 

Kuchnia na dworach ziemiańskich i szlacheckich była umiejscowiona na uboczu, 

aby pochodzące z jej wnętrza zapachy nie przedostawały się do innych pomieszczeń. 

Często mieściła się w oddzielnym budynku, z którego przynoszono gotowe posiłki, 

bezpośrednio przed ich podaniem na stół. 

 

Postępująca modernizacja wyposażenia kuchni 

pozytywnie wpłynęła na jakość przyrządzanych potraw. Zmiany 

te dotyczyły zwłaszcza pieca – serca każdej kuchni. W latach 

30. XIX wieku miejsce dotychczasowych palenisk, zaczęły 

zastępować tzw. kuchnie angielskie, które zapewniały znacznie większą temperaturę i pozwalały 

na wykorzystanie praktycznych garnków o płaskim i szerokim dnie. Zamiast na otwartym ogniu, 

gotowano lub smażono na ciężkiej blasze, wyposażonej czasem w fajerki. Zmianie nie uległy 

natomiast piece chlebowe. 

SKĄD ŻYWNOŚC NA STOLE? 

Większość komponentów składających się 

na jadłospis ziemiański pochodziła 

z produkcji własnej. Inne takie jak: herbata, 

kawa, wino, cukier trzcinowy, sól 

i przyprawy korzenne były nabywane drogą 

zakupu. Ważnym elementem ziemiańskiego 

menu była dziczyzna, którą spożywano 

sezonowo w okresie polowań. 

Pory posiłków były dostosowane do trybu 

życia domowników. W rodzinach 

ziemiańskich gospodarz zazwyczaj 

spożywał śniadanie wcześnie rano, 

samotnie lub w towarzystwie żony, podczas 

gdy pozostali jej członkowie jedli później. 

Z reguły składało się ono z naleśników, dań 

mięsnych i polewki. Na śniadanie podawano 

mleko, kawę z mlekiem, herbatę, bułki lub 

inne pieczywo, jajka (gotowane lub 

smażone), konfitury domowe i miód.

                                   TUSZA-OZNAKA ZDROWIA 

Pomimo nawoływań higienistów tusza w dalszym ciągu uchodziła za oznakę zdrowia, 

a obecne na stołach warzywa podawano zazwyczaj w formie gotowanej, duszonej lub 

jako przetwory. 

              Redakcja, mimo poszanowania tradycji, nie zgadza się z ta opinią 
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    CIEKAWOSTKI GEOGRAFICZNE      
Praga-Południe - obecnie dzielnica Warszawy - pierwotnie była obszarem podmokłym 

i bagnistym. Przed przyłączeniem tych terenów do Warszawy znajdowało się tu kilka małych 

wiosek, z których największą był Grochów. Tereny te włączono do Warszawy w 1916 roku 

i od tamtego czasu obszar ten zaczął się szybko rozwijać – powstawały wille, bloki, domy 

i inne elementy infrastruktury. Ale są osoby, które znają Pragę-Południe z tego, że znajduje 

się tu Stadion Narodowy i Park Skaryszewski. Dlatego teraz chciałbym Was zabrać na 

spacer po ciekawszych i wartych uwagi miejscach naszej dzielnicy.  

                                                                                 Maciej Jabłoński 8b 

Pierwszym godnym uwagi jest rezerwat 

przyrody Olszynka Grochowska, który 

jest związany z patronem naszej szkoły, 

gdyż tam odbyła się bitwa o Olszynkę 

Grochowską.  

Przepływają 
przez nią 2 
kanały: 
Kawęczyński 
i Rembertowski.  

Las położony 
jest obok stacji postojowej dla pociągów Warszawa-Grochów.  

Na terenie rezerwatu znajduje się 

pomnik  bitwy o Olszynkę Grochowską. 

 

Przed II wojną światową obszar ten był wysuszony 
i wylesiony, więc stał się nieużytkiem, jednak w 1947 
roku rozpoczęto jego rekultywację poprzez ponowne 
nasadzenie drzew (dęby, olchy, lipy, jesiony, jawory, 
klony) i odtworzenie bagiennej przeszłości Olszynki  
Grochowskiej. Na terenie rezerwatu można znaleźć 
ślady działalności bobrów i usłyszeć wiosną 
przepiękny śpiew ptaków.  

 

Kolejnym wręcz niedocenianym miejscem są ogródki działkowe między Kanałem 
Wystawowym a ul. Kinową. Wstęp tam jest darmowy, a obszar ten jest otwarty od 
8:00 do 22:00. Jest tam dużo działek - mniej lub bardziej użytkowanych. To idealne 
miejsce dla osób lubiących zieleń i spokój. Idąc główną alejką od Al. Waszyngtona 
można zobaczyć stary dworek będący siedzibą Zarządu Ogródków. Można tam 
zobaczyć i pogłaskać wolno chodzące koty (przeważnie czarne). Do tego 
szczęściarze mogą dostrzec między gałązkami drzew rude wiewiórki  i brązowo-
szare sójki W okresie wiosennym ogródki wybuchają tęczą barw kwitnących     
kwiatów - azalii, hortensji, tulipanów, konwalii, magnolii i wielu innych. Od początku 
nauki zdalnej wiosną 2020 roku chętnie chodziłem tam z mamą na spacery 
i polecam to miejsce także Wam! 
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Szukacie dobrego i niezatłoczonego miejsca na rodzinny piknik? A może po prostu macie 

dość zatłoczonego Parku Skaryszewskiego i poszukujecie ciekawej alternatywy? Proponuję 

Wam Kamionkowskie Błonia Elekcyjne położone nad Kanałem Wystawowym. 

W przeszłości odbyły się tu dwie wolne elekcje, na co może wskazywać nazwa obiektu. 

Obecnie jest to park z dużą ilością wolnej przestrzeni, na której można np. puszczać latawce, 

pobawić się z psem czy urządzić piknik. Na jego terenie jest także siłownia plenerowa, 

boczne boisko klubu Drukarz i dwa place zabaw.  

 

 

Ostatnie miejsce, które chciałbym polecić, to uliczki 
w pobliżu ulicy Francuskiej. Jest to całkiem 
spokojna część Saskiej Kępy. Podczas spacerowania 
w tamtym rejonie można podziwiać starą, willową 
zabudowę z okresu międzywojennego. Znajduje się 
tam także sporo ambasad różnych państw, takich jak: 
Kolumbia, Indonezja, Brazylia czy Azerbejdżan.  

 

 

 

Warto także wpaść na deser do cukierni Irena 

zlokalizowanej przy ul. Zakopiańskiej. 

 

 

 

 

 

A mole książkowe są mile widziane w księgarni 

Eureka na skrzyżowaniu Francuskiej 

i ul. Obrońców, gdzie w weekendy można 

zobaczyć dwa prześliczne kocury rasy Maine 

coon Czaka i Cezara. 
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                     ZAGADKA HISTORYCZNA

 

 

Dworek Grochowski 

to neorenesansowy budynek 

znajdujący się w przy ulicy 

Grochowskiej 64 w dzielnicy  

Praga-Południe w Warszawie.

 

Według legendy podczas bitwy grochowskiej w lutym 1831 dworek 

miał być kwaterą gen. Józefa Chłopickiego (w rzeczywistości budynek 

został wzniesiony po powstaniu listopadowym). Legendę utrwala 

w nazwie pobliska ulica Kwatery Główne 

Akcja którego dramatu Stanisława Wyspiańskiego 

rozgrywa się w tym budynku w dniu bitwy o Olszynkę 

Grochowską? 

Kto ma pilota? – rozwiązanie zagadki z poprzedniego 

numeru 
Jeśli przyjmiemy, że dziadek mówi prawdę, to pozostałe osoby 

kłamią. Czyli pilota nie ma Wujek (bo gdyby miał, Mama mówiłaby 

prawdę), nie ma ani Dziadek, ani Kuzynka (tylko wtedy Tata 

kłamie) i analogicznie odpadają: Babcia, Ciocia, Mama i Tato. 

Dochodzi do sytuacji, gdy pilota nie ma nikt. 

Czyli Dziadek nie może mówić prawdy. 

Dziadek żartuje = dziadek ma pilota

   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Olszynk%C4%99_Grochowsk%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ch%C5%82opicki
https://szaloneliczby.pl/kto-ma-pilota/
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W NASTĘPNYM NUMERZE:

Ubiegłe „pandemiczne” miesiące to czas trudny dla nas 

wszystkich. Trzeba  odpocząć. Dlatego kolejna „Afrykanka” 

poświęcona będzie zabawie i relaksowi. 

Czekamy na artkuły od Was (jakie formy odpoczynku 

preferujecie, jak  spędzacie czas wolny , jakie zabawy 

polecacie) 
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