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Drodzy czytelnicy! 

Niniejsze wydanie w głównej mierze poświęcone jest 

osobie Piotra Wysockiego- patrona naszej szkoły. Możecie 

się dowiedzieć wielu ciekawostek odnośnie jego osoby. 

Poza tym znajdziecie również artykuły nawiązujące do 

obecnej pory roku, a także związane z minionymi 

wydarzeniami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią 

naszej szkolnej gazetki!  

Koło ,,Mały Reporter” 
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PIOTR WYSOCKI 

 

Młodość Piotra Wysockiego  

Piotr Wysocki urodził się 10 września 1797 r. 

w Winiarach koło Warszawy. Pochodził z 

rodziny szlacheckiej. W młodości uczył się 

w Warszawie. Był kadetem w Szkole 

Podchorążych Piechoty.  

 

Działalność Piotra Wysockiego w Szkole Podchorążych 

Kiedy w 1828 roku Piotr Wysocki został instruktorem w Szkole 

Podchorążych, stworzył on na terenie szkoły tajny związek 

niepodległościowy, zwany ,,Sprzysiężeniem Wysockiego”. Celem 

tej organizacji było wywołanie powstania zbrojnego i wyzwolenie 

Polski, która była wówczas pod zaborami. 

 

Powstanie Listopadowe 

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie 

Listopadowe, skierowane przeciwko Rosji. Piotr Wysocki był 

jednym z dowódców Powstania. Brał udział w wielu bitwach z 

Rosjanami – najpierw jako kapitan, a następnie już jako 

pułkownik. Walczył między innymi w Bitwie pod Olszynką 

Grochowską. 

 

Bitwa pod Olszynką Grochowską 

Bitwa pod Olszynką Grochowską rozegrała się 25 lutego 1831 

roku. Była jedną z bitew Powstania Listopadowego. W walce 

czterdziestotysięczne wojsko polskie pod dowództwem generała 
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Józefa Chłopickiego starło się z sześćdziesięciotysięczną armią 

rosyjską pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza. 

Wojska rosyjskie pragnęły zdobyć Warszawę, ponieważ 

pozwoliłoby im to na zakończenie Powstania Listopadowego. Na 

drodze stanęło im jednak wojsko polskie.  

Bitwa rozpoczęła się około godziny 10.00. Wojska rosyjskie 

chciały zdobyć Olszynkę Grochowską, jednak mimo tego, że 

nacierały one na polską obronę aż 5 razy, nie udało im się tego 

dokonać.   

Bitwa była niezwykle krwawa i zacięta. Dla obu stron starcie 

zakończyło się ogromnymi stratami. Zginęło około 7300 Polaków i 

około 9500 Rosjan. Z wojskowego punktu widzenia bitwa 

pozostała nierozstrzygnięta, ale Polacy odnieśli sukces 

strategiczny – powstrzymali oni bowiem Rosjan przed dalszym 

marszem na Warszawę. 

 

Losy Wysockiego po Powstaniu 

Piotr Wysocki, po upadku Powstania Listopadowego, dostał się do 

rosyjskiej niewoli. Był poddawany torturom i wielogodzinnym 

przesłuchaniom. Został zesłany na 20 lat ciężkich robót na Syberii.  

W 1857 roku Piotr Wysocki powrócił do Królestwa Polskiego. 

Mieszkał samotnie, pisał pamiętnik. Zmarł 6 stycznia 1875 r. Jest 

uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania 

Listopadowego. Jego imieniem została nazwana Szkoła 

Podstawowa nr 215 w Warszawie. 

 

Ania Szybkie 2b 

 
 

Piotr Wysocki to bohater powstania listopadowego. 
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Za udział w wojnie polsko- rosyjskiej w latach 1830- 1831 oznaczony został 

Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. 

Był twórcą tajnego związku patriotycznego o nazwie Sprzysiężenie 

Wysockiego. 

Piotr Wysocki urodził się 10 września 1797 r. 

Piotr Wysocki jest również 

patronem naszej szkoły, a dzień naszego patrona obchodzimy 29 

listopada. 

 

Oktawia Szydłowska 

WIERSZ O OLSZYNCE GROCHOWSKIEJ. 
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Wiersz zapomnianego już dziś poety Franciszka Kowalskiego. Utwór zamyka tomik poezji poświęconej 

powstaniu listopadowemu. Nie odwołuje się do Piotra Wysockiego, ale do bitwy o Olszynkę Grochowską. Było 

to jedno z najważniejszych starć w czasie powstania listopadowego.  

 

MIECZ I LUTNIA 

 

Umilkły struny; wkoło cicho, głucho, 

Sam szczęk oręża odzywa się zdala; 

Natężam oczy, i nadstawiam ucho... 

Jakiż to pożar serce me rozpala? 

Czy ożył w piersiach świetny bój Grochowa? 

Spieszę... wylatam... lutnio! bądź mi zdrowa. 

 

Tyś mnie lekkiemi czarodziejko, skrzydły 

Wiodłaś z rozkoszą w lube marzeń kraje; 

Tam, gdzie złotemi umysł malowidły 

Złudzony, młode widzi wkoło raje. 

Dziś nikną mary... żyje bój Grochowa, 

Ty z rąk wypadasz... lutnio! bądź mi zdrowa. 

 

 

Garstka mych braci doszła cierpień mety, 

Czyliż ich dusze nieszczęście przemogło? 

Śpiewałem dla nich; lecz nigdy niestety! 

Ramię za tobą polecić nie mogło. 

Dziś ramię leci... gdzież jest bój Grochowa? 

Witam cię mieczu!.. lutnio! bądź mi zdrowa. 

 

Na znakach Piastów nasz orzeł już świeci, 

Tam tłum najeźdźców... i czegoż się trwożę? 

Krwią ich najemną dłoń się ma nasyci, 

Nim na ich trupach krwawe znajdę łoże. 

Ośmiel się wrogu! pomnisz bój Grochowa? 

Witam cię mieczu!.. lutnio! bądź mi zdrowa! 

 

 

 

 

 

 

 

PIOTR 
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WYSOCKI – BOHATER, DZIĘKI KTÓREMU……… 

W naszej ojczyźnie mieliśmy wielu bohaterów, którzy walczyli 
o jej niepodległość i niezależność. Nie zawsze te wysiłki przynosiły 
efekt od razu, ale z czasem sprawiły, że teraz możemy żyć w wolnym 
kraju.  

Zatem Piotr Wysocki – to bohater, dzięki któremu…… 

- możemy chodzić do szkoły i zdobywać wiedzę,  

- bawić się, tańczyć i śpiewać, 

- świętować różne uroczystości, 

- spokojnie żyć i pracować, 

- spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi! 😊 

 

Przykładem może być niezapomniany piknik rodzinny w naszej 

szkole! 😊  

 

 

Opracował: WS  
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Opowieść Agatona Gillera o próbie ucieczki Piotra Wysockiego 

z Syberii w 1836 roku 

  Wysocki nie został stracony i Mikołaj karę śmierci zamienił na karę ciężkich robót  

w Syberii. Przywieźli go do Aleksandrowska pod Irkuck. 

Pod przewodnictwem Piotra Wysockiego kilku Polaków w 1836 roku  

w Aleksandrowsku, pałając żądzą oswobodzenia się jakimkolwiek sposobem  

przed zamknięciem ich w więzieniu, ułożyło plan ucieczki przez Syberię, Góry Ałtajskie, 

Turkiestan1 do Indii, skąd chcieli na angielskich statkach dostać się do Europy,  

gdzie łatwiej i pożyteczniej dla Polski pracować można. Plan ten prawie był niepodobny2 

do wykonania, ale dla wielkich dusz i dla pragnących wolności nic nie ma niepodobnego. 

Zrobili więc mapę całej Azji, wytknęli na niej drogi przez puszcze, góry, stepy pomiędzy 

dzikimi ludami i gotowi raczej umrzeć niż dłużej zostawać w niewoli, z żywnością na kilka 

dni mogącą wystarczyć, bezbronni, wymknęli się z Aleksandrowska. 

Do tej śmiałej pod wodzą pułkownika Piotra Wysockiego wyprawy należeli: major 

saperów Franciszek Malczewski, znany z udziału w powstaniu 29 listopada3; ksiądz Jan 

Boguński, który w dniu ucieczki zachorował i koledzy musieli go pod ręce prowadzić; ksiądz 

Wincenty Kroczewski; Hipolit Kownacki; Antoni Luboradzki - młodzieniec osiemnastoletni, 

syn wojownika Klemensa Luboradzkiego, poległego pod Rajgrodem w 1831 roku i wreszcie 

niejaki Kasperski, którego wzięli z sobą, nie wiedząc, iż za złodziejstwo i rabunek w czasie 

pożaru w Lublinie, a nie za polityczną sprawę był do robót przysłanym4. Przebyli szczęśliwie 

kilka mil i przybyli nad Angarę, gdzie zrobili tratwę modrzewiową dla przewiezienia się  

                                                             
1  Region w Azji Środkowej. 
2 Niepodobny -  niemożliwy. 
3 Chodzi o powstanie listopadowe. 
4 Był skazany na ciężkie roboty w Syberii. 
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na drugą stronę. Na tratwie przewieźć się nie mogli, bo zrobiona ze świeżego drzewa tonęła. 

Wysłali więc Kasperskiego dla wyszukania u brzegu łodzi. Kasperski sprowadził łódkę  

i wieśniaka. Ten wioząc ich łódką na środek rzeki, wprowadził w środek obławy5, która się  

z powodu zdrady Kasperskiego zebrała, doniósł bowiem Moskalom o ich planie i zamiarach 

ucieczki, a później jeszcze w czasie śledztwa i sądu przez kłamliwe zeznania starał się 

wszystkich, a najbardziej Wysockiego, obwinić i potępić. Obława do unoszonych bystrą wodą 

Angary poczęła strzelać; kule świstały im ponad głowami. Wysocki został mocno w rękę 

raniony, łodzie z brzegu posunęły się ku nim i wszyscy na wyspie zostali ujęci.  

Przykuto ich na długi czas do taczek i długo w Irkucku badano6 i sądzono. Piotr 

Wysocki otrzymał 1,000 kijow7, ksiądz Boguński 500 kijów, inni zostali (a w tej liczbie  

i major Malczewski i ksiądz Kroczewski) rózgami ochłostani; przeniesiono ich przytem8  

do nerczyńskich kopalni, do Akatui9, gdzie utrzymują Moskale najniebezpieczniejszych  

z więźniów. Kasperski za zdradę swoją nie otrzymał żadnej nagrody, chociaż uczynił w czasie 

sądu powtórną na wygnańców naszych denuncyacyę10 przed Czewkinem11. Nie pomogła mu 

zdrada, bo nawet nasi wrogowie korzystając ze zdrady, zdrajców nie lubią i Kasperskiego  

z tymi, których zdradził, posłali do zabajkalskich kopalni. 

 

Redakcja tekstu i opracowanie przypisów  - uczniowie klasy VIB  

                                                             
5 Obława - czekający na zbiegów żołnierze rosyjscy. 
6 Badano - przesłuchiwano. 
7 Była to kara cielesna polegająca na wymierzeniu 1000 uderzeń w plecy, uważana wówczas za śmiertelną. 
8 Przytem - również, także. 
9 Więzienie katorżnicze w południowej Syberii. 
10 Denuncyacya - denuncjacja, donos. 
11 Konstantin Władimirowicz Czewkin – rosyjski generał. 
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PIOTR WYSOCKI - KOMIKS 

Czy wiecie, że o Piotrze Wysockim powstał multimedialny komiks?  

Ma tytuł „Bohater w cieniu historii” 

Dotyczy burzliwych losów inicjatora Powstania Listopadowego, które zadziwią 

niejednego czytelnika. Gdzie i jak żył Piotr Wysocki. Jak uniknął wykonania kary śmierci? Gdzie 

zmarł i gdzie jest pochowany? Dialogi i opisy napisane bardzo przystępnym językiem tak, aby 

młody odbiorca mógł bez problemu zapoznać się z historią Piotra Wysockiego.  

Zatem, jeśli chcecie poznać losy patrona naszej szkoły w komiksowej wersji wejdźcie na 

stronę: 

https://www.stowarzyszeniewarka.pl/oferta/komiks-o-wysockim/ 

 

 

  

https://www.stowarzyszeniewarka.pl/oferta/komiks-o-wysockim/
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Fot. James Young Simpson, Więzienie w Akatui, 1897 r. 

 

Akatujskie więzienie ciężkiej pracy katorżniczej wybudowane w 1832 roku. Mieszkający tu 

więźniowie pracowali w kopalni rud srebra i ołowiu zakuci w ciężkie kajdany 

przymocowywane po zakończeniu pracy do ścian. 

Wśród więźniów skazanych za najcięższe zbrodnie byli uczestnicy powstania listopadowego: 

Wincenty Chłopicki, Hilary Weber, Kazimierz Kisielewski, Franciszek Ksawery Szokalski,  

Eustachy Raczyński oraz inicjator wybuchu powstania Piotr Wysocki pełniący funkcję 

nieoficjalnego starosty katorżników Polaków. Wysocki spędził tam dwa lata jako więzień 

przykuty do taczki. Miejsce to opuścił w roku 1857 r. 
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Opowieść Agatona Gillera o życiu Piotra Wysockiego 

w Akatui w Syberii 

fragment książki „Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi”. Tom 2. Lipsk 1867. 

 

„Z radością po tak trudnej i niepewnej drodze przyjechałem do Akatui, lecz z większą jeszcze radością 

byłem przyjęty przez zacnego i gościnnego pułkownika wojsk polskich Piotra Wysockiego.  

Przez izbę, w której czeladź12 siedziała przy stole, poprowadził mnie Wysocki do obszernego pokoju, 

świeżo wybielonego i ozdobionego kwiatami w doniczkach na oknach stojących. Stół, kilkanaście 

krzeseł, łóżko, książki na drugim stole i w szafce – oto umeblowanie tego pokoju. [...]  

 

Przyjęty i uściskany byłem jak syn przez ojca. Piotr Wysocki jest jeszcze człowiekiem czerstwym13  

i w sile wieku. Cierpienia, których tyle przeszedł, nie złamały go dotąd. Choruje częściej jak dawniej, 

zawsze jednak nazwać się może człowiekiem silnym. Wysokiego wzrostu, barczysty, postawa 

wyprostowana, wojskowa. Szatyn, włosów siwych jeszcze nie ma. Oko bystre, błękitne, nos duży, 

czoło małe, a wyraz twarzy wojowniczy i pełen miłości. Głos ma potężny. Mówi, jakby 

komenderował14, a gdy mi opowiadał, jakie to wiersze przed rewolucją 1831 roku młodzież czytywała, 

z jakich natchnień czerpała i zadeklamował kilka ustępów z „Konrada Wallenroda” Mickiewicza, 

zdawało się mi, że słyszę dowódcę, który stojąc przed frontem swojego pułku, wkrótce go na bój 

poprowadzi i że go pułk cały słyszy. Przy herbacie, obiedzie,  przez cały czas mojego pobytu,  

nie ustawała rozmowa. Pytał się troskliwie bohater 29 listopada o Polskę, o usposobienie15 ludności, 

wyrzekał, że ginie duch wojowniczy, że młodzież nie zna służby wojskowej. Musiałem mu 

opowiedzieć swoją sprawę, a następnie dać mu dokładny obraz kraju i usiłowań ku jego 

wyjarzmieniu16. Naganiał17 mocno propagandę waśniącą18 klasy społeczne u nas, a nienawiść 

                                                             
12 Czeladź – służba. 
13 Czerstwym – tu w znaczeniu: w dobrej kondycji. 
14 Komenderował – wydawał rozkazy. 
15 Usposobienie – tu w znaczeniu: nastroje. 
16 Wyjarzmieniu – uwolnieniu. 
17 Naganiał – ganił, potępiał. 
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demokratów do szlachty uważał za zgubną i niedowodzącą miłości ludu. Bohater 29 listopada nie był 

wcale demokratą w codziennym pojęciu tego wyrazu, nie był też i arystokratą. Był on i jest Polakiem 

miłującym nie tylko lud, ale cały naród; był on Polakiem, który rozumiejąc swój obowiązek 

narodowy, bez wielkiego jeniuszu
19

 , dał inicjatywę
20

 do wielkiego powstania narodu. Ogromne 

serce stanowi wielkość tego człowieka. Kocha on Polskę i nic nad Polskę. Kochając ją, kocha 

i lud wiejski i rozumie potrzebę jego podniesienia, zrównania, ale przed przeobrażeniem 

społecznym narodu, chciał jego niepodległości i wywołał powstanie. Wysocki nie jest wcale 

podobny do rewolucjonistów europejskich. Jest to żołnierz polski, który się umie bić za wolność  

i który spełniając obowiązek Polaka, spełnił i postawił wielki fakt historyczny […] On powołując 

podchorążych do powstania słowami « godzina wolności wybiła, bierzcie karabin !»  

i poprowadziwszy ich do zwycięstwa nad Moskalami, zrobił, co mógł, co był powinien. Że nie rwał 

się do spraw, nad jego siły i umiejętność, należy mu za nową zasługę poczytać21.  

Czytał mi swoje prace, które także zawierają opis 29 listopada. Prace te bardzo ciekawe, rozpoczynają 

się od opisu rejterady22 Francuzów z Moskwie przez Polskę w 1812 roku, opisu wielce zajmującego. 

Przy czytaniu ustępu, w którym opisuje jak na placu Marsowym23 Łukasińskiemu24 i dwom jego 

kolegom szlify zrywano25 i wyrok czytano, stary Wysocki zaszlochał i ja za nim zapłakałem. Takie to 

czułe i piękne serce posiada nasz Piotr.  

 

Dowodzi on, że nie ucisk Konstantego26, nie prześladowania, gwałcenie konstytucji, wywołało  

29 listopada powstanie27, lecz potrzeba niepodległości narodu. Że choćby obcy rząd był najlepszy, 

choćby aniołowie sami rządzili, ale obcy, to powstanie miałoby miejsce, gdyż Polakom nie o lepsze 

                                                                                                                                                                                              
18 Waśniącą – skłócającą, wywołującą niezgodę. 
19 Jeniuszu – geniuszu. 
20 Inicjatywę – sygnał. 
21 Poczytać – tu: przypisać. 
22 Rejterada – odwrót, ucieczka. 
23 Pola Marsowe – plac położony w centrum Petersburga. 
24 Walerian Łukasiński – polski działacz niepodległościowy, major 4 pułku piechoty liniowej (czwartaków). 
25 Szlify zrywano – pozbawiono dystynkcji (oznak) oficerskich. 
26 Konstantin Pawłowicz Holstein-Gottorp-Romanow  – wielki książę rosyjski z dynastii Romanowów, następca 

tronu rosyjskiego w latach 1801–1823, naczelny wódz armii Królestwa Polskiego pełniący obowiązki 

gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego. 
27 Chodzi o powstanie listopadowe. 
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lub gorsze moskiewskie, pruskie i austriackie rządy idzie, ale o to, żeby tych rządów w Polsce  

nie było. Przeciwko więc tym, którzy twierdzą, że nie byłoby powstania, gdyby Moskale konstytucji 

nie gwałcili, występuje mocno Wysocki. W pracach swoich zbacza Wysocki często od przedmiotu, 

wdając się w historyczne dociekania lub filozoficzno-polityczne rozumowania. Niemców uważa  

za niebezpieczniejszych dla nas niż Moskali. Nie nazywa ich Niemcami, lecz Dajczerami  

i ze smutkiem przypomina, ile to już milionów Polaków nad Elbą i Odrą mieszkających wynarodowili. 

 

Tak mi czas szybko schodził. Później oprowadził mnie Wysocki po swoim gospodarstwie, pokazywał 

fabrykę mydła, opowiadał przygody swoje więzienne i na wygnaniu. Wiadomo, że w czasie kampanii 

zwycięzca Moskali w dniu 29 listopada 1830  roku, dosłużył się stopnia pułkownika, że pod Wolą 

Moskale wzięli go do niewoli ranionego i trzymali w Warszawie w więzieniu przez trzy lata. Wyrok 

otrzymał na śmierć28. Sąd namawiał go, żeby podał do Mikołaja prośbę o ułaskawienie, ręcząc  

za dobry skutek. Wysocki kazał sobie do celi więziennej przynieść papier i atrament, lecz zamiast 

prośby o darowanie życia, napisał te słowa: «Nie dla tegom broń podjął, a żebym prosił cesarza o 

łaskę, ale dla tego, żeby jej mój naród nigdy nie potrzebował.» Pomimo tej odpowiedzi, godnej być 

wyrytą na marmurze, Wysocki nie został stracony i Mikołaj karę śmierci zamienił na karę ciężkich 

robót w Syberii. 

 

[…] Później władza górnicza uwolniła go [Piotra Wysockiego] od robót i pozwoliła wolno mieszkać 

w Akatui, ukrywszy tę swoją względność29 przed carem w Petersburgu. Wysocki wówczas zajął się 

gospodarstwem, założył mydlarnię i dzisiaj utrzymuje się ze swojej pracy, wspiera kolegów, wspiera 

chłopów i katorżnych30 tutejszych, tak że wszyscy nazywają go ojcem i dobroczyńcą swoim. Ma 

wielką powagę pomiędzy Syberiakami31. We wszystkim się go radzą i zawsze o pomoc do niego 

uciekają. Przez rządność32 i pracowitość swoją, doszedł do wcale porządnego gospodarstwa  

                                                             
28 Otrzymał wyrok śmierci, który potem zamieniono na katorgę. 
29 Względność – decyzję, łaskę. 
30 Katorżnych – zesłańców. 
31 Syberiakami – Sybirakami. 
32 Rządność – dobre zarządzanie, gospodarowanie 
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i zamożności, ale też własną ręką pracuje i w roli, i w mydlarni. Oprowadził mnie po swoim 

gospodarstwie. Wszędzie czystość, porządek zastałem. Czeladzi dużo, obfitość wszystkiego. Wysocki 

z Akatui prawie nigdzie nie wyjeżdżał, poznał jednak wszystkich wygnańców, gdyż każdy odwiedzał 

zasłużonego patriarchę33. 

 

Wiele też czasu Wysocki poświęca czytaniu i nauce. Na jego stole zastałem opisanie geograficzne 

Polski i moskiewski konwersacyjny leksykon. Z biblioteki polskiej w Nerczyńskim Zawodzie liczącej 

do 3 000 tomów, przysyłają mu książki. Na dzień 29 listopada, koledzy z odległych stron 

nerczyńskiego wygnania zdążają do Akatui i tu pamiętną rocznicę, w mieszkaniu Piotra Wysockiego 

uroczyście spędzają. Wysocki gościnnie wszystkich podejmuje. Czasami ktoś mowę palnie, a czasami 

wesołe, narodowe śpiewy wieczorem w dzień Saturnina 34rozlegają się z mieszkania pana Piotra. 

 

 

Redakcja tekstu, skróty, opracowanie przypisów – uczniowie klasy VIIB 

 

                                                             
33 Patriarcha – ojciec narodu, człowiek zasłużony dla ojczyzny. 
34 Dzień Saturnina – dzień imienin Saturnina wówczas obchodzony 29.11. 
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Tytuł: Piotr Wysocki w dniu 29 XI 1830 

Tytuł oryginalny: Pierre Wysocki dans la journée du 29 novembre 

1830 

Autor: rys i ryt. Adam Piliński,  

Wyd. Paryż 1839 

Rycina przedstawia scenę początku walk w czasie wybuchu powstania 

listopadowego  

Staloryt pochodzący z serii Leonarda Chodźko „La Pologne historique, 

litteraire et monumentale”. 
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Dwa portrety Piotra Wysockiego 

Czy wiecie, że najbardziej znany portret Piotra Wysockiego to tylko wyobraźnia 

portrecisty? 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Naprawdę Piotr Wysocki wyglądał tak: 
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W naszej szkole odbył się również konkurs 

plastyczny pt.: „Portret ważnej postaci z 

Powstania Listopadowego”  

Przedstawiamy najlepsze prace konkursowe! 

Autorom serdecznie gratulujemy wyróżnienia, a 

przede wszystkim zdolności plastycznych! 
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Drugim konkursem zorganizowanym w naszej 

szkole był  Konkurs Literacki z okazji Święta 

Patrona Szkoły. Poniżej zamieszczamy prace, 

które zajęły I miejsce (klasy 1-3, a także klasy  

4-8)! Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 😊 

 
„Piotr Wysocki przechadza się ulicami współczesnej Warszawy” 

     Wysiadłem właśnie z autobusu nr 202 na przystanku „Szaserów” i skierowałem się w 

stronę mojej kamienicy, gdy nagle zobaczyłem dziwnie wyglądającego mężczyznę,  

błąkającego się po okolicy.   

      Mężczyzna, którego spostrzegłem, był ubrany jak żołnierz z okresu wojen napoleońskich. 

Miał granatowy mundur, wykończony żółtą nicią, który wyglądał jak wyciągnięty z muzeum 

oraz charakterystyczną granatową czapę, podobną do tej, noszonej przez Napoleona 

Bonaparte. Pomimo swojego żołnierskiego stroju, mężczyzna wyglądał na przerażonego, 

przechodnie zaś patrzyli na niego jak na wariata. Zrobiło mi się go żal. Choć byłem zmęczony 

(wracałem z treningu sportowego i chciałem jak najszybciej znaleźć się w domu), ruszyłem w 

jego stronę. Im bliżej podchodziłem, tym bardziej wydawało mi się, że skądś znam tę dziwną 

postać.     

      ,,Zaraz, chwileczkę, to niemożliwe…” - pomyślałem. On wyglądał zupełnie jak patron 

mojej szkoły - Piotr Wysocki. Ten sam mundur, to samo nakrycie głowy i twarz podobna do 

tej malowanej na obrazach, szkolnych plakatach i koszulkach od wf-u.  

Zebrawszy się na odwagę, przemówiłem do niego: 

 - Przepraszam pana, czy mogę panu w czymś pomóc? Czy pan się zgubił? 

 - Tak mi się wydaje, młodzieńcze. Gdzie ja się znajduję?  

-  Na ulicy Szaserów – odpowiedziałem. 

 - Nieznana jest mi to ulica, lecz każdy pułk szaserów będzie na wagę złota, gdy przyjdzie do 

starcia z zaborcą! – rzekł dziwny mężczyzna.  

Teraz to zupełnie zgłupiałem i zapytałem:  

- Kim pan jest?  
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– Nazywam się Piotr Wysocki, jestem podchorążym Wojska Polskiego! 

– W takim razie, ja pana znam!  

– Nie, to nie możliwe – odpowiedział. – Ja nie mam nic wspólnego z tym miejscem. 

Odpierałem właśnie kontratak carskiej kawalerii w Łazienkach Królewskich, w drodze na 

Belweder, kiedy nagle mój druh, Ludwik Nabielak, krzyknął: „Uważaj!”.  

      Może umarłem i to są Niebiosa? Jeśli zaś tak, to gdzie jest św. Michał, który całemu 

konduktowi niebieskiemu przewodzi lub św. Jerzy, który smoka ubił, i czemu pozwalają oni 

biegać po tych czarnych ścieżkach, różnokolorowym potworom, siejącym smród? – wskazał 

palcem na pędzące po ulicy samochody.  

– Jest pan patronem mojej szkoły – powiedziałem.  

– Ja, a to z jakiej racji?  

– Jest pan bohaterem narodowym!  

– Cóż ja słyszę? Chłopcze, gdzie ta szkoła, której miałbym być patronem?  

- O tam, proszę zobaczyć, przy ul. Kwatery Głównej – i wskazałem na naszą podstawówkę, 

którą świetnie było widać z miejsca tej rozmowy. 

 – Zacna nazwa tej ulicy, ale co to za szkoła i kiedy ją zbudowano? 

 – Tak zwana „tysiąclatka”, bo wybudowana na tysięczną rocznicę powstania Państwa 

Polskiego, w 1961 roku.  

– Jest 1961 rok?! – Wysocki był zaskoczony, ale nie na tyle, na ile można się było 

spodziewać. – Och, nie! Jest 2021 rok, niedawno było sześćdziesięciolecie tej szkoły. – Po 

tych słowach, przez długą chwilę obaj milczeliśmy. 

 – Cóż, to w jakiś sposób wyjaśnia moje nagłe pojawienie się tutaj, widocznie bawiąc się mną 

diabli i szatani, przenieśli mnie do nowego wieku. – Jego twarz wykrzywiła się w nagłym 

grymasie smutku, a może żalu lub złości. 

 – Wybacz, młodzieńcze mą nieuprzejmość. Jak się nazywasz? 

 – Ignacy Wiśniewski – dumnie odpowiedziałem.  

– I chodzisz do tej szkoły?  

- Jak najbardziej. 

 – Proszę, opowiedz mi o tym co działo się przez te lata od 1830 roku. Czy starcie z 

Rosjanami w 1830 roku, zostało zapamiętane? Czy Polska odzyskała niepodległość? 

 – Oczywiście  – i opowiedziałem patronowi, jak Polska zdobywała niepodległość, o I – ej  i 

II - ej wojnie światowej, o losach naszego kraju w cieniu komunizmu, współczesnej 
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demokracji, ale również o współczesności: budownictwie, komputerach, telefonach 

komórkowych, telewizorach, środkach transportu. Wróciłem następnie do tematu powstania 

listopadowego: - Powstanie, co prawda, nie było wygrane, ale dało nadzieję ówczesnym 

Polakom na wolną ojczyznę, zniechęciło Romanowów do podboju naszego kraju, i dało 

przyszłym pokoleniom przykład postawy patriotycznej. Pan zaś był jednym z 

najważniejszych jego uczestników, a już na pewno najlepiej zapamiętanym. Był pan jak 

,,ziarenko zasiane w ziemi”, z początkiem nic nie znaczące, później zwyczajny krzew, 

którego nikt nie docenia, a na samym końcu drzewko dające owoce, których smak Polacy 

poczuli kilka wieków później.  

      Piotr Wysocki zapłakał ze wzruszenia i powiedział:  

- Nie spodziewałem się takiego uznania. Chciałem po prostu dać coś od siebie mojej 

ojczyźnie. To nic wielkiego. 

- Chodźmy, panie podchorąży. Pokażę panu naszą podstawówkę. 

      Po tych słowach poszliśmy do mojej szkoły. Chyba przyszliśmy w ostatniej chwili, bo 

pani wicedyrektor Magdalena Wierzbicka, właśnie zamykała szkołę. Podeszliśmy z oficerem 

do pani dyrektor  i pokrótce opowiedziałem jej całą historię związaną ze spotkaniem z 

Wysockim.  

       Trzeba przyznać, że pomimo, iż ta historia nie należała ona do realistycznych, pani 

wicedyrektor uwierzyła mi, a podchorążego zasypała szeregiem pytań, typowych dla 

historyka, po czym wpuściła nas do szkolnego budynku, gdzie mogłem patronowi pokazać 

naszą szkołę. Piotr Wysocki był pod wrażeniem naszych sal, korytarzy, sekretariatu, sali 

gimnastycznej, ale przede wszystkim zdjęć uczniów przebranych za żołnierzy z powstania 

listopadowego.  

        Po oprowadzeniu po szkole, przeprosiłem patrona, że nie będę mógł mu dłużej 

towarzyszyć, ponieważ było już bardzo późno i musiałem wracać do domu. Podchorąży 

pożegnał się z panią wicedyrektor i wyszedł razem ze mną z budynku szkoły. Następnie 

pożegnaliśmy się, ja ruszyłem w stronę domu, zaś Piotr Wysocki udał się do lasu, w kierunku 

Olszynki Grochowskiej. Domyśliłem się, że to dlatego, iż miał jeszcze wiele do zrobienia w 

czasach, z których do nas przybył. 

       Ciągle wspominam to niezwykłe spotkanie z Piotrem Wysockim. Nigdy nie 

spodziewałem się, że będzie mi dane osobiście poznać patrona naszej szkoły. 

                                                                                                                  Ignacy Wiśniewski 8d 
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„Piotr Wysocki przechadza się ulicami współczesnej 
Warszawy” 

Piotr Wysocki przeszedł przez jakiś portal do dzisiejszej Warszawy. Zdziwiło go to wszystko, 
co się działo. Wozy, które jechały bez koni, wielkie ptaki na niebie, a najbardziej zdziwiło go 
to, że ludzie w sklepach nosili maseczki. Podszedł do starszej kobiety, która nie nosiła 
maseczki i spytał ją: 

- Pani wie dlaczego wszyscy chodzą w maseczkach, ptaki urosły i wozy prowadzą się bez 
koni??? 

-Tak, te przerośnięte ptaki, to samoloty czyli pojazdy które latają i przewożą ludzi i różne 
towary po całym świecie. Wozy prowadzą się same!? Raczej nie. Te wozy prowadzą 
ludzie.   A maseczki noszą, bo myślą że jest jakaś pandemia „koronawirusa” ale ja w to nie 
wierzę. – odpowiedziała starsza kobieta. – I dlaczego pan nie wie o tylu rzeczach? 

- Bo nie jestem z tego świata. – oznajmił Piotr Wysocki  

- Tak, na pewno… - niedowierzała starsza pani. 

Piotr Wysocki podszedł do dziwnej maszyny. Obok niej stał pan. 

- Proszę pana do czego służy ta maszyna??- spytał. 

- To? To jest przecież maseczkomat! Nie czytał pan wiadomości na Onecie?! – zawołał 
zdziwiony pan. 

- Onet? A cóż to takiego jest?- zdziwił się Piotr Wysocki. 

- Chyba oglądał pan chociaż wiadomości w telewizji! Poza tym maseczkomaty były ogłoszone 
10 miesięcy temu! – zawołał już bardzo zdziwiony pan, który wyciągnął maseczkę z 
maseczkomatu. 

- A czy to prawda o koronawirusie? – spytał Piotr Wysocki 

 - Tak, moja ciocia teraz leży w szpitalu chora na deltę. -odpowiedział pan. 

- Deltę? Ja się pytam o koronawirusa. – nie zrozumiał Piotr Wysocki 

- Przecież Delta to mutacja koronawirusa. Podobnie z sars-cov-2 i z covid19. – wyjaśnił pan. 

- Dziękuje za te wiadomości. – powiedział Piotr Wysocki i wrzucił monetę do maseczkomatu. 

Po chwili maseczka wyleciała z niego i Piotr Wysocki założywszy ją na nos odszedł. 

- To pan o tym nie wiedział??? – Zdziwił się pan, ale Piotr Wysocki już nie usłyszał tego 
pytania, bo był już po drugiej stronie ulicy. 

Idę się zaszczepić!- zawołał Piotr Wysocki i poszedł do najbliższego punktu szczepień. 

Po zaszczepieniu Piotr Wysocki podbiegł do budynku przy ulicy Kwatery Głównej. 

Poczuł że w pobliżu był portal ale nie wiedział czy na pewno. 

Stała tam szkoła. Piotr Wysocki zobaczył napis nad drzwiami do budynku szkoły  

„SZKOŁA IM. PIOTRA WYSOCKIEGO”. 
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- Co?! Nazwali szkołę moim imieniem i nazwiskiem??? – zdziwił się Piotr Wysocki. 

Nagle ze szkoły wyszła jakaś pani. Prawdopodobnie jedna z nauczycielek. 

- Co! Niemożliwe! Ale dobre przebranie proszę pana! – zawołała nauczycielka.- na początku 
naprawdę uwierzyłam że jest pan Piotrem Wysockim! Ale to niemożliwe. – zaśmiała się 
nauczycielka. 

- Ja przecież jestem Piotrem Wysockim! – Nie poznaje mnie pani! Skoro jestem waszym 
patronem szkoły, to czemu pani mnie nie poznaje?! – zdziwił się Piotr Wysocki.  

- Przecież pan zmarł 6 stycznia 1875 roku!- powiedziała nauczycielka. - Jak pan może teraz 
żyć! 

- Przeszedłem przez portal bo chciałem zobaczyć jak teraz wygląda ten świat. 

- I co Pan sądzi? – zapytała nauczycielka która jednak mu uwierzyła. 

- Mam w portalach chorobę lokomocyjną. – odpowiedział Piotr Wysocki.- Ale dobrze ludzie 
zorganizowali Warszawę. Tylko powietrze jest jakieś inne. 

- Powietrze jest inne, ponieważ teraz ludzie budują pełno fabryk, które zanieczyszczają 
powietrze. Tak samo jest ze śmieciami. Gdy wyrzuca się śmieci na wysypisko, a co gorsza do 
lasu, parku, morza i innych miejsc temperatura wzrasta i lodowce topnieją. To grozi 
niezapowiedzianymi powodziami i wymarciem ryb żyjących w zimnej wodzie. – 
odpowiedziała nauczycielka. 

- Teraz wiem już że pani uczy geografii. – domyślił się Piotr Wysocki. 

- A jak temu zapobiec? – spytał Piotr Wysocki. 

 - Trzeba sortować odpady - odpowiedziała nauczycielka geografii. 

- Dobrze, przestańmy rozmawiać już o ekologii. Chce się dowiedzieć czemu nazwaliście 
szkołę moim imieniem i nazwiskiem -przypomniał sobie Piotr Wysocki. 

- Tego akurat nie wiem – odpowiedziała nauczycielka geografii.- Skontaktuje pana z naszym 
nauczycielem historii który teraz przebywa w pokoju nauczycielskim.  

- Dobrze – zgodził się Wysocki i weszli do środka szkoły. 

Wewnątrz spotkali jednego z redaktorów szkolnej gazetki. 

- O!- Właśnie piszemy o panu gazetkę! – oznajmiła mała dziennikarka. 

- Czemu teraz o mnie piszecie? – Zdziwił się Piotr Wysocki. 

- Ponieważ wziął pan udział w Powstaniu Listopadowym, a teraz jest listopad. – oznajmiła 
redaktorka Koła. 

- Jak szybko ten czas leci! -zawołał Piotr Wysocki. Przed chwilą jeszcze był styczeń! 

- Styczeń? – zapytała nauczycielka geografii. 

- Tak, w moim świecie czas płynie wolniej - oznajmił Piotr Wysocki - To gdzie ten pokój 
nauczycielski? 
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- Tam! – wskazała dziewczynka - Muszę iść na Koło Mały Reporter! To do widzenia Panie 
Piotrze Wysocki! 

- Do widzenia! – pożegnał się Piotr Wysocki. 

W końcu Piotr Wysocki dotarł do pokoju nauczycielskiego i spotkał nauczyciela historii. 

- Proszę pana, czemu szkołę nazwaliście moim imieniem i nazwiskiem? – zapytał. 

- Ponieważ blisko szkoły jest Olszynka Grochowska i tam była bitwa pod Olszynką 
Grochowską, w której pan uczestniczył – powiedział pan od historii. 

- A, pewnie dlatego odczuwałem w pobliżu portal! – zrozumiał Piotr Wysocki. 

- Jaki znowu portal? – nie zrozumiał pan od historii. 

- Jest w Olszynce Grochowskiej - odpowiedział Piotr Wysocki. - Chyba już wrócę – stwierdził 
Piotr Wysocki. 

- Do widzenia Piotrze Wysocki! – pożegnali się pani od geografii i pan od historii. 

- I pozdrów Józefa Chłopickiego! – dodał pan od historii. 

- Dobrze, ale Józef Chłopicki teraz też spaceruje po Warszawie! Do widzenia i pozdrawiam 
wszystkich uczniów, nauczycieli  i pracowników szkoły - pożegnał się Piotr Wysocki. 

Potem poszedł do Olszynki Grochowskiej i gdzieś w krzewach przeszedł przez portal. 

Może kiedyś jeszcze wróci… 

 

Anna Szybkie 2b  
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MIEJSCA ZWIĄZANE Z PIOTREM WYSOCKIM 

A może chcielibyście wybrać się na wycieczkę śladami patrona naszej szkoły? 
Niektóre miejsca są bardzo blisko, do innych trzeba dojechać. Ale może ktoś się 

skusi😊  

     

 

  Popiersie Piotra Wysockiego w Łazienkach Królewskich 

 

 

 

 

 

Warka – tablica pamiątkowa i 
pomnik   

  

 

 

 

 Głaz w Alei Chwały ul. Traczy w Rembertowie 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską ul. 

Szeroka       
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Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obchodzone co 

roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego 

bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy 

i Rosję. Ustanowienie w ostatnich latach II Rzeczpospolitej Polski, przywrócone w roku 

1989. Jest dniem wolnym od pracy. 

 

W naszej szkole Dzień Niepodległości był obchodzony w inny sposób 

niż zwykle, czyli byliśmy ubrani na galowo lub militarnie, oraz odśpiewaliśmy Hymn Polski o godz. 

11:11.  

Oktawia Szydłowska 
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SZKOLNE TABLICE DEKORACYJNE Z OKAZJI DNIA  

11 LISTOPADA 
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Listopad to miesiąc zadumy. Słońce nie świeci tak radośnie jak wiosną 

czy latem, ptaki nie śpiewają, motyle nie latają, pada deszcz.  

Dawniej ta pora roku nazywała się szarugą jesienną. 

 

 

Jest to też miesiąc, w którym bardziej myślimy o zmarłych… 1 listopada 

obchodzimy Wszystkich Świętych, a 2 Dzień Zaduszny. Wspominamy 

naszych zmarłych bliskich, ale są też groby, na których nikt nie zapala 

zniczy, a przecież leżą tam też ludzie, którzy zasługują na pamięć. 

Aby takich zapomnianych grobów było mniej Szkolne Koło Wolontariatu 

rozpoczęło akcję „Szkoła Pamięta”. Polega ona na zbieraniu informacji o 

zmarłych nauczycielach naszej szkoły. Znicze zostały zebrane i w 

przyszłym tygodniu zostaną zawiezione i zapalone na grobach tych 

nauczycieli, a o nich samych zostanie opracowana gazetka.  

Jeśli ktoś z Was posiada jakieś informacje, prosimy o kontakt. 

Karolina Maranda 
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Dzień Pluszowego Misia 

Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. 

Święto naszych misiaczków powstało w 2002 roku, kiedy to 

przypadła setna rocznica powstania tej zabawki. 

Oczywiście w naszej szkole również obchodziliśmy ten 

wspaniały dzień! Z tej okazji każdy uczeń mógł przynieść 

swoją przytulankę do szkoły. Na korytarzach mieliśmy 

okazję zobaczyć malutkie, średnie, a także dosyć spore 

misie, które przyszły do szkoły by zdobywać wiedzę razem 

ze swoimi właścicielami. Ciekawe czego ciekawego 

dowiedziały się tego dnia?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka wyszywanego misia: Karolina Maranda 
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Z ŻYCIA SZKOŁY…. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

W środę dnia 27 

października dla klas 3 

odbyła się pierwsza część 

kursu ,,Bezpieczne 

dzieciaki”, a dnia 3 

listopada odbyła się 

druga część tego kursu. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Odbyło się również głosowanie na logo 

samorządu uczniowskiego. Dnia 2 listopada 

odbyła się akcja ze zbieraniem przez wolontariat 

zniczy dla zapomnianych grobów przez ludzi, 

więc pamiętajmy o swoich bliskich zmarłych. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ze względu na zakażenia koronawirusem13 klas w naszej 

szkole przeszło na nauczanie zdalne. 
 

 

Oktawia Szydłowska 
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Kolorowanka-  Dzień Niepodległości 

 

Oktawia Szydłowska 
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Kolorowanka- Jesień 

Anna Szybkie
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LISTOPADOWA  wykreślanka         

              

LISTOPAD  

OCTOBER (PO ANGIELSKU)             

NOVEMBRIS (PO ŁACIŃSKU) 

NOVEMBER (PO NIEMIECKU)  

NOVEMBRE (PO WŁOSKU) 

NOVIEMBRE (PO HISZPAŃSKU) 

NOVEMBRO (PO PORTUGALSKU)  

STUDENI (PO CHORWACKU)  
Natasza Bołdak 

O V L N B R T O V O V N T 

W N O V E M B E R I S O I 

N O V O V N B R S U T V L 

V R O N M O B R P L U E N 

O P N L I S T O P A D M O 

B O O B V B N C R E E B N 

R B R E N O E T L I N R O 

O N B N B P R O M V I O V 

P O N O V E M B R I S O E 

N O V E M B R E E V R O B 

O N O V I E B R E V R N R 

V N V E B R E V O N E N A 
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Jesienna krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Halloweenowe warzywo  

2. Żyje w norze i ma rudą kitę 

3. Mieszka w gawrze i zapada w sen zimowy 

4. Miesiąc poprzedzający listopad 

5. Nasza ojczyzna 

6. Są obchodzone 30 listopada 

7. Meszka w nim mnóstwo ptaków i zwierząt 

8. Hymn czyli …. Dąbrowskiego 

9. Ptak zimujący w Polsce 

10. Orzeł Biały na czerwonym tle to …. Polski 

11.  Spadają z niego kasztany 

12. Spadają z drzew jesienią i zmieniają kolory 

13. Tkana przez Halloweenowego pająka 

 

HASŁO……………………. 
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