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Szkoła Podstawowa nr 77
ul. Samogłoska 9
01-980 Warszawa

Warto wiedzieć
Polska odzyskuje niepodległość 11 listopada 
1918 roku. 10 listopada Józef Piłsudski  opusz-
cza twierdzę w Magdeburgu i przyjeżdża do 
Warszawy. Nawiązuje współpracę z Radą Re-
gencyjną, która 11 listopada przekazuje mu 
pełnię władzy nad odtwarzanymi oddziałami 
Wojska Polskiego. Tego samego dnia Niemcy 
kapitulują, kończąc tym samym I wojnę świato-
wą. 14 listopada Piłsudski otrzymuje pełną wła-
dzę cywilną, dzięki czemu tworzy nowe władze. 
16 listopada do państw Ententy zostaje wysłana 
notyfikacja ogłaszająca powstanie niepodległe-
go Państwa Polskiego.

Zuzanna Lepczak 8c

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) 
Była centralnym organem władzy oświatowej. Podlegała królowi i Sejmowi. 
Została powołana w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 
1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz za zgodą rosyjskiego posła 	
i ministra Ottona Magnusa von Stackelberga. 

W związku z powołaniem Komisji Edukacji Narodowej w 1982 roku powstał Dzień  
Edukacji Narodowej potocznie nazywany dniem nauczyciela upamiętniający to wydarzenie.

Martyna Kokosza 8b
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Działalność polityczna Józefa Piłsudskiego jest 
niewątpliwie związana z Warszawą. 
Pierwsze kroki śladami Marszałka prowadzą do 
Cytadeli (ul. Skazańców 25), gdzie był więziony 
w Pawilonie X w celi nr 39 od kwietnia do grud-
nia 1900 r.  
Do więzienia w Cytadeli został przewieziony z 
Łodzi, a po symulowaniu choroby psychicznej 
został przewieziony do szpitala w Petersburgu, 
skąd uciekł. 

Najważniejszym miejscem związanym 
z Józefem Piłsudskim jest Belweder (ul. Belwe-
derska 52, przy wejściu do Łazienek Królew-
skich). Tutaj Marszałek Polski mieszkał dwu-
krotnie (29 listopada 1918 - 13 grudnia 1922 
i 5 czerwca 1926 - 12 maja 1935), tu również 
zmarł. Podobno w Belwederze obmyślił plan 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r. Dzisiaj 
Belweder jest rezydencją Prezydenta RP, ale 
znajduje się tam ekspozycja poświęcona Mar-
szałkowi. Przy Belwederze znajduje się pomnik 
Józefa Piłsudskiego, a przy zejściu do Łazienek 
eksponowany jest Cadillac 355D, ostatni samo-
chód Marszałka. 

	

Niedaleko Belwederu zlokalizowany był 
budynek Generalnego Inspektoratu Sił Zbroj-
nych (al. Ujazdowskie 5, po sąsiedzku z obec-
ną Kancelarią Prezesa Rady Ministrów), gdzie 
znajdował się gabinet służbowy Józefa Piłsud-
skiego od 28 sierpnia 1926r. Na funkcję Ge-
neralnego Inspektora Sił Zbrojnych Marszałka 
mianował Prezydent RP Ignacy Mościcki. 
	
	
	

	
		
		
		
	
	

Most Poniatowskiego 12 maja 1926r. był miej-
scem dramatycznej rozmowy pomiędzy 
Józefem Piłsudskim a Prezydentem Stanisła-
wem Wojciechowskim. Tego dnia rozpoczął się 
przewrót majowy, a dwa dni później Stanisław 
Wojciechowski zrezygnował z pełnienia funkcji 
prezydenta.	
Miejscem związanym z Marszałkiem jest obec-
ny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
przed II wojną światową mieścił się Pałac 
Saski. Tam pracował jako szef Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego  i mieszkał w latach 
1922-1923. 
Na Placu Zamkowym 14 listopada 1920r. Józef 
Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską, 
chociaż Marszałkiem był już od marca. Była to 
duża uroczystość państwowa powiązana też 
ze zwycięstwem nad bolszewikami - zwanym 
„Cudem nad Wisłą”. 
„Dom bez kantów” (przy Krakowskim Przed-
mieściu 11) był budynkiem Funduszu Kwate-
runku Wojskowego, który został zaprojektowa-
ny na polecenie Marszałka. Anegdota mówi, że 
Józef Piłsudski podpisując plan budowy, powie-
dział „Tylko, Panowie, budujcie bez kantów”, co 
zostało potraktowane dosłownie. 
Józef Piłsudski z warszawskimi Bielanami zwią-
zany jest Akademią Wychowania Fizycznego 
(ul. Marymoncka 34), która nosi obecnie jego 
imię. Inicjatorem powstania uczelni sportowej 
była Rada Naukowa Wychowania Fizycznego, 
której przewodniczył Marszałek. 

Cytadela Warszawska, X Pawilon, fot. Aleksandra Pawlik 

Cytadela Warszawska, kibitka do przewozu więźniów, fot. Aleksandra Pawlik 

Belweder w Warszawie, fot. Artur Braun 

Cadillac 355 D – ostatnie auto Marszałka Piłsudskiego, 
 Belweder w Warszawie, fot. Artur Braun 

Śladami Józefa Piłsudskiego w Warszawie
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Józef Piłsudski przywiązywał wielką wagę do 
sportu, czego potwierdzeniem jest też obecny 
stadion Legii oraz drużyna piłkarska, którą w 
czasach Marszałka tworzyli wojskowi Legionów 
Polskich. 
 Inne miejsca związane z Marszałkiem 
Piłsudskim to: Muzeum Wojska Polskiego Al. 
Jerozolimskie), Hotel „Bristol” (na Krakowskim 
Przedmieściu) i miejsca krótkich pobytów jego 
i rodziny: Kamienica Próchnickich (Koszykowa 
70), Kamienica Sawickich (Mokotowska 50) 
oraz kilka innych miejsc, które są upamiętnione 
tablicami lub głazami. 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, fot. Aleksandra Pawlik 

Hotel Bristol w Warszawie, fot. Artur Braun 

Dom „Bez kantów”w Warszawie, fot. Artur Braun 

Jesień
Było to w sobotę z rana
Zobaczyłam ją za oknem
Nie skończyłam jeść śniadania
Już wiedzialam, że dziś zmoknę

Resztki lata mi zabrała
Więc poczułam wielki smutek
Koniec słońca- pomyślałam
Znów zobaczę je za wieki

Liście z drzewa pospadały
Świat się zrobił szaro-bury
Ptaki wszystkie odleciały
Przysłoniły niebo chmury

Wzięła jesień dnia część dużą
W domach wszystkich nas ukryła
Smutne wieczory się dłużą
Już o lecie pamięć zmyła

Oliwia Szlama 8c
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ZAWIESZONA W CZASIE

Gabrysia od zawsze lubiła zagadkowe histo-
rie, jednak nigdy nie przyszłoby jej do głowy, 
że właśnie taka przytrafi się i jej. 

To był zwykły dzień w naszej szkole. Jesien-
ne powietrze przedzierało się do środka przez 
otwarte okna, a promienie jaskrawego słońca 
przebijały przez szyby nadając salom lekcyjnym 
klimat prawdziwej złotej, polskiej jesieni. Nasta-
ło już późne popołudnie, jednak dziewczynka 
nadal pozostawała w szkole czekając na dodat-
kowe zajęcia. Wśród czystych, białych ścian, 
otoczona kolegami i koleżankami z klasy, czuła 
się bardzo dobrze. 
Powoli wstała, ale zamiast stanąć na nowej, jas-
nej podłodze, postawiła stopę na starej, drew-
nianej. Wielkie zdziwienie malowało się na jej 
twarzy, gdy ujrzała dzieci ubrane w staromodne 
ubrania i grupę nauczycielek, które widziała 
pierwszy raz w życiu! Z przera żeniem rozej-
rzała się po korytarzu w poszukiwaniu swoich 
kolegów, jednak nigdzie ich nie było. Wzrok 
zatrzymała na kalendarzu wiszącym na ścia-
nie: 1 września 1963 rok.  Z tego, co pamiętała, 
był to dzień przeniesienia jej szkoły do nowego 
budynku. Gabrysia ruszyła pewnym krokiem 
po – pozornie znanych sobie korytarzach, cały 

czas rozmyślając, jak się tu znalazła. Próbo-
wała porozmawiać z uczniami siedzącymi pod 
salami, ale była jakby przezroczysta. Nikt jej 
nie widział ani nie słyszał. Chciała już wrócić do 
teraźniejszości, jednak zaczęła iść przed sie-
bie, z ciekawością dowiadując się, jak to było 
kiedyś. Minęła przedstawicieli władz dzielnicy: 
inspektora Wydziału Oświaty panią Duchowską, 
wizytatora Wydziału Oświaty o nazwisku Frelek, 
przewodniczącego Dzielnicowej Rady Narodo-
wej - Kozakiewicza i licznie przybyłych rodziców.  
W końcu był to pierwszy dzień szkoły, więc nie 
zdziwiła jej obecnoścć tylu osób. Nazwiska tych-
że osobistości pamiętała z lekcji, na której zgłę-
biana była historia Szkoły Podstawowej nr 77, 
do której właśnie uczęszczała. Gabrysia miała 
bardzo dobrą pamięć. Mimowolnie się uśmiech-
nęła, słysząc jak jacyś uczniowie powtarzają 
ten sam wiersz, którego ona również się uczyła. 
Nadal umiałaby go ładnie wyrecytować. Przypo-
mniała sobie krok po kroku, jak wylądowała w  
tej epoce. Znalazła mniej więcej to samo miej-
sce, z którego przeniosła się do innej rzeczywi-
stości stojąc w „normalnej” szkole. Zatrzymała 
się tam i... zgodnie z przewidywaniami, wróciła 
do swoich czasów. 

Jak dobrze było znów znaleźć się wśród 	
znajomych twarzy!

Emilia Ocalewicz 8b

KĄCIK LITERACKI

RECENZJA KSIĄŻKI

,,Percy Jackson i Bogowie  
  Olimpijscy’’
Ostatnio przeczytałem serię 5 książek pt.,, 
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy’’. Książ-
ki te opowiadają o przygodach nastoletniego 
chłopaka Perciego Jacksona, który pewnego 
dnia poznaje mroczną tajemnicę o samym so-
bie.   Zacznijmy od tego ,że  kiedy poznajemy 
Perciego ma on dopiero 12 lat i wiedzie dziwne 
życie w Nowym Jorku. Chłopak cierpi na ADHD 
i chodzi do specjalnych szkół. Mieszka tylko z 
mamą, ponieważ jego ojciec tajemniczo zagi-
nął. Życie chłopaka nie układa się dobrze. Co 
roku w kolejno zmienianych szkołach spotykają 
go	dziwne	rzeczy.	

Pewnego dnia, podczas jednej z wycieczek 
szkolnych do muzeum,  nauczycielka matema-
tyki zaatakowała go, zamieniając się w potwora 
z czeluści Hadesu. Jeszcze tego samego dnia, 
chłopak sam poznaje swoją mroczną tajemni-
cę. Otóż Percy nie jest do końca człowiekiem, 
jest herosem ,a dokładnie synem samego Po-
sejdona – brata Zeusa. 

Po odkryciu tajemnicy czeka go mnóstwo 
niezwykłych i emocjonujących przygód z udzia-
łem jego przyjaciół (z Groverem i Annabeth na 
czele).
Jeżeli chcecie poznać dalszą część przygód 
tego niezwykłego chłopaka, gorąco zachęcam 
do przeczytania tej książki. Osobiście czytając 
całą serię tych książek świetnie się bawiłem! 
Jeszcze raz gorąco zachęcam!

Paweł Niedziela 8c

Autor serii Rick Riordan,  
fot. goodreads.com
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Recenzja filmu pt.”Dywizjon 
303. Historia prawdziwa”  
reż. Denis Delić
W sobotnie popołudnie wybrałem się do 
kina film pt. „Dywizjon 303. Historia praw-
dziwa”. Film w internecie miał różne recen-
zje, więc nie wiedziałem czego się spodzie-
wać. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” 
opowiada o polskich lotnikach, którzy brali 
udział w największym konflikcie zbrojnym 
w historii ludzkości, czyli w II wojnie świa-
towej. W tym roku w sierpniu do kin wszedł 
również konkurencyjny, brytyjski film o tej 
samej tematyce czyli „303. Bitwa o Anglię”. 
Oba filmy są niemal identyczne. Nie róż-
nią się specjalnie scenariuszem, mają też 
bardzo podobne reklamy w telewizji. Można 
odnieść wrażenie, że to jeden i ten sam 
film. Osobiście byłem na obu filmach i bar-
dziej podobał mi się „Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa”. W obu filmach główną postacią 
jest Jan Zumbach (w tej roli Maciej Zakoś-
cielny). Jest zdecydowanie mniej urokliwą 
postacią niż w wersji brytyjskiej, lecz i tak 
robi wrażenie. Dużo więcej czasu ekrano-
wego za to dostaje postać Witolda Urbano-
wicza (Piotr Adamczyk).

W tym filmie bardzo urzekły mnie sceny 
walk samolotów. W pierwszej części filmu 
jest ich naprawdę wiele. Dobra praca kame-
ry, realistycznie wyglądające samoloty - to 
wszystko składa się na sukces polskiego 
filmu. Polski film zrobiony przy dwa razy 
mniejszym budżecie wygląda zdecydowanie 
lepiej niż film brytyjski zrobiony za 36 milio-
nów złotych.
Obsada filmu jest świetnie dobrana. Wystę-
puje plejada polskich aktorów: Królikowski, 
Kwiatkowski, Adamczyk i Zakościelny. Ich 
gra stanowi mocny punkt tej produkcji.
Nie podobał mi się jednak sposób, w jakim 
zostali pokazani nasi rodacy. Po obejrzeniu 
filmu zdawało się, że przyjechali dobrze się 
bawić, a nie walczyć w wojnie. To ukazywa-
ło Polaków w złym świetle.
Moim zdaniem film jest przeciętny. Ogrom-
nym plusem są repliki samolotów, które się 
w nim pojawiają. Są one wyjątkowo reali-
styczne. Gorzej jest ze scenariuszem, który 
nie zachwyca.
Reasumując - film ani bardzo dobry, ani 
zły. Można się na niego wybrać z powodu 
dobrej gry aktorskiej i scenografii.

Julek Dołgało 8c

Józefa Piłsudskiego znamy głównie jako Na-
czelnika Rzeczpospolitej Polskiej i świetnego 
generała, ale był on także mocno zaangażowa-
ny w popularyzację sportu.
 To, że Piłsudskiego interesowały szachy jest 
dosyć oczywiste, ponieważ to gra taktyczna. 
Marszałkowi pomagała uczyć się przewidywać 
ruchy przeciwnika oraz ćwiczyć koncentrację.
Piłsudski był odrobinę za stary, by móc uprawiać 
piłkę nożną, ponieważ, gdy futbol zaczął być 
popularny miał ponad trzydzieści lat. Jednak 
bardzo go ta dyscyplina interesowała. Uwielbiał 
obserwować mecze rozgrywane przez żołnierzy 
legionowych brygad, a czasami nawet wcielał 
się w rolę sędziego. Uważał, że granie w piłkę 
pozwala rozwijać sprawność fizyczną niezbęd-
ną podczas działań wojennych. Zgadzał się z 
opinią, że w czasie meczu piłkarskiego „hartują 
się nerwy, kształci się charakter męski”. Żołnie-
rze Legionów grali w piłkę nożną na froncie, na 
placach za okopami, w przerwach pomiędzy 
potyczkami. To wtedy, podczas I Wojny Świa-
towej, w 1916 r. powołano do życia na Wołyniu 
klub „Drużyna Sportowa Legia”. Później razem z 
legionistami drużyna przeniosła się do Warszawy. 
Po odzyskaniu niepodległości Piłsudski kibi-
cował piłkarzom Legii, ale chętnie oglądał też 
zmagania innych drużyn. Legionistom obecność 
naczelnika dodawała otuchy. Dziś zarówno 

stadion warszawskiej Legii jak i stadion Cracovii 
noszą imię Józefa Piłsudskiego.

Józef Piłsudski był również wielkim miłośnikiem 
jazdy konnej. Najbardziej znanym z jego koni 
była klacz o imieniu Kasztanka, którą pewien 
krakowski ziemianin ofiarował brygadom wyru-
szającym na wojnę. Była strachliwa i bała się 
wystrzałów artyleryjskich, lecz przy marszałku 
zachowywała spokój. Była bardzo wierna swo-
jemu panu, służyła mu przez 13 lat. W 1927 
Piłsudski dosiadł jej po raz ostatni. Została 
wysłana pociągiem do Mińska Mazowieckiego i 
w podróży uległa wypadkowi. Lekarze próbowali 
ją uratować, lecz na próżno. Szczątki Kasztanki 
zostały zakopane w Mińsku, a jej skóra sprepa-
rowana i umieszczona w Belwederze. W czasie 
okupacji wypchaną skórę Kasztanki przenie-
siono do Muzeum Wojska Polskiego. Niestety, 
spłonęła w latach pięćdziesiątych.
Józef Piłsudski był świetnym dowódcą i ważną 
postacią w historii Polski, ponieważ przyczynił 
się do odzyskania niepodległości.  Sport, w tym 
piłka nożna i jeździectwo, jego zdaniem wzmac-
niały sprawność fizyczną i uczyły dyscypliny. Z 
tego powodu wspierał rozwój sportu w naszym 
kraju - warto o tym wiedzieć. 

Mateusz Laskowski 8b

RECENZJA FILMOWA

KĄCIK SPORTOWY
Józef Piłsudski jako miłośnik  
szachów, koni i piłki nożnej.

Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance,  
fot. pl.wikipedia.org

fot. filmweb.pl mat. producenta
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Szlak Orlich Gniazd:   Bobolice – Mirów 
Szlak Orlich Gniazd położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Początek szlaku 
znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze, a kończy na Wawelu w Krakowie. Na szlaku 
położonych jest 16 zamków i pałaców, z czego część to ruiny. Zamki i pałace zbudowane są 
z miejscowego kamienia, czyli jurajskiego wapienia. Zlokalizowano je na wysokich skałach 
– ostańcach wapiennych. Większość z tych zamków powstało za czasów Kazimierza Wielkiego. 
Miały one pełnić funkcję zamków obronnych. 

Zamki w Mirowie i w Bobolicach położone są około 30 km od Częstochowy, w odległości 3 km 
od siebie. Obydwa Zamki zostały wybudowane przez Kazimierza Wielkiego i były średniowiecz-
nymi obiektami warownymi. Jeszcze w XX wieku zamki były ruinami. Zamek w Mirowie nadal 
jest ruiną, do którego nie ma wstępu ze względów bezpieczeństwa. Zamek w Bobolicach został 
odbudowany przez rodzinę Laseckich, z zachowaniem stylu warownej budowli romańskiej. 	
Teraz znajduje się tam hotel. Jak ktoś ma szczęście to może zobaczyć Białą Damę na Zamku 	
w Bobolicach, która podobno krąży między dwoma zamkami. 

Idąc z jednego zamku do drugiego można podziwiać Skałki Mirowskie, malownicze w blasku zacho-
dzącego słońca.  W jednej z jaskiń znaleziono zęby neandertalczyka, czyli Bobolusa Jurajskiego. 

Artur Braun
fot. Artur Braun

Skałki Mirowskie o zachodzie słońca

Odbudowany zamek w Babolicach

Ruiny zamku w Mirowie


