
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska  
Babcia 

 

Za lat pięćdziesiąt siądzie przy forte-

pianie  

(będzie miała wówczas wiosen siedem-

dziesiąt cztery)  

babcia, co nosiła jumpery  

i przeżyła wielką wojnę nudną niesłycha-

nie.  

Babcia, za której czasów jeździły tram-

waje,  

samolot pierwszych kroków uczył się po 

niebie,  

a ludzie przez telefon mówili do siebie,  

nie widząc się nawzajem.  

 

 

Babcia pamiętająca Krakusa i Wandę,  

a w każdym razie Piłsudskiego i Focha,  

która się upajała jazz-bandem  

i odbierała listy od listonosza,  

 

 

której młodość zeszła marnie, bez kiki-

mobilu,  

biofonu, wirocyklu i astrodaktylu,  

wpatrzona w film swój zblakły z uśmie-

chem tęsknoty,  

zagra na fortepianie staroświeckie foks-

troty.  

Wanda  Chotomska 
Kwiaty dla dziadka 

 

Kto ci powie o dawnych latach  

tych lat naoczny świadek.  

Jak kraj nasz rośnie , jak ludzie rosną  

opowie ci twój dziadek.  

 

Otworzy serce , kieszeń otworzy ,  

podsunie czekoladę.  

Z twoich sukcesów zawsze się cieszy.  

Kto? No wiadomo dziadek.  

 

A jak coś spsocisz , a jak naknocisz  

jak trzeba spytać o radę -  

to kto za uszy wyciągnie z biedy ?  

Wiadomo - zawsze dziadek!  

 

Więc wnuki proszą , żeby w kwiaci-

arniach  

kwiatków nie chować pod ladę.  

Dziadek ma święto !  

Kwiaty dla dziadka !  

Wiwat, niech żyje dziadek !   
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Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy 

zdrowia, energii na długie lata, licznych   

powodów do radości, trwania w okazywaniu 

dobroci, miłości, ciepła, serdeczności         

i pociechy z wnucząt! 



Laura Jędrusiak, klasa 6. 

Laura: Babciu, jak długo mieszkasz w Bielsku-

Białej? 

Babcia: W Bielsku mieszkam od 1962 roku, urodzi-

łam się w Zabrzu i tam mieszkałam przez dwa lata, 

ale moi rodzice - w poszukiwaniu pracy - przeprowa-

dzili się do Bielska i bardzo się z tego cieszę, bo 

Bielsko jest dużo piękniejszym miastem niż Zabrze. 

Laura: Czy Bielsko-Biała jest starym miastem? 

Babcia: Bielsko-Biała 

jest właściwie bardzo 

młodym miastem, bo 

powstało dopiero w 

1951 roku, ale samo 

Bielsko i sama Biała po-

wstały już w XIV wieku. 

Laura: Kiedy Bielsko i 

Biała zostały połączone? 

Babcia: Stały się jed-

nym miastem 1 stycznia 1951 roku. 

Laura: Jak bardzo miasto zmieniło się, od kiedy w 

nim mieszkasz? 

Babcia: Bardzo. Trochę na złe i znacznie na dobre. 

Odnowiono wiele pięknych, starych domów, zbudo-

wano nowe ulice, obwodnice, powstało wiele nowych 

sklepów i galerii, bardziej dba się o życie kultural-

ne. W pięknie odnowionym Teatrze Polskim można 

zobaczyć wiele ciekawych spektakli, dla dzieci, dla 

dorosłych, a ostatnio nawet są specjalne przedsta-

wienie dla osób niewidomych z tzw. audiodeskryp-

cją. Kiedy byłam mała, po mieście jeździły tramwaje. 

Szkoda, że już ich nie ma. Bardzo zwiększył się 

ruch samochodowy. Przybyło tyle aut, że czasem nie 

da się przejechać przez miasto, bo korki, korki, ki-

lometrowe korki! 

Laura: Jakie są najbardziej popularne atrakcje tu-

rystyczne?   

Babcia: W Bielsku jest wiele miejsc do zwiedzenia; za-

równo muzeów jak i pięknych, otaczających Bielsko gór, 

dolin, okolic.  Zamek Sułkowskich, wzniesiony przez włada-

jących Księstwem Cieszyńskim Piastów, jest najstarszą i 

największą zabytkową budowlą stojącą na terenie histo-

rycznego miasta Bielska; Kościół św. Barbary w Mikuszo-

wicach Krakowskich pochodzi z 1690 roku i należy do jed-

nych z ostatnich (w tej części Beskidów) drewnianych bu-

dowli sakralnych. To w nim Twoja Mama i Aga brały ślub, a 

Wy, obie z Amelką byłyście chrzczone. Ponadto jest za-

bytkowy - pięknie odnowiony - Stary Rynek, dworzec kole-

jowy z XIX wieku, Mu-

zeum Tkacza, Grodzi-

sko w Starym Bielsku -  

jeden z najstarszych 

zabytków na terenie 

miasta. Pozostaje wciąż 

zagadkowym obiektem, 

pomimo prowadzonych 

przez kilku badaczy 

wieloletnich prac wyko-

paliskowych. Poza taki-

mi historycznymi miejscami, których jest jeszcze więcej 

niż wymieniłam,  mamy także kolej linową na Szyndzielnię 

- jedną z największych atrakcji regionu, Park linowy 

„Granda”, rekreacyjne Błonia, wzgórze Trzy Lipki - na wy-

sokości 386 metrów nad poziomem morza. W 1645 r. ro-

zegrała się na wzgórzu krwawa potyczka z oddziałem 

szwedzkim ciągnącym na Bielsko. Nadto - piękna Dolina 

Luizy w Wapienicy. Można zdobywać też różne szczyty 

górskie. Bielsko jest naprawdę pięknym i atrakcyjnym tu-

rystycznie miejscem. 

Laura: Jakie są Twoje ulubione miejsca? 

Babcia: Moje ulubione miejsca to przepiękny teatr, gdzie 

wystawiane są super spektakle na małej i dużej scenie. 

Bardzo lubię chodzić na kryty basen „Troclik”, często też 

odwiedzam trasę spacerową w Wapienicy, gdzie można 

wybrać sobie ciekawe trasy, kończąc wycieczkę w Krzy-

wej Chacie, w której można coś zjeść, napić się kawy. 
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Laura: Co poleciłabyś dzieciom do zwiedzania?    

Babcia: Dzieciom polecam zawsze wycieczki w góry, 

np. na Kozią Górę, park linowy, Błonia, które są jedno-

cześnie wielkim placem zabaw, a na niepogodę -  Te-

atr dla Dzieci „Banialuka”, znany już na świecie. Moż-

na też zwiedzić Studio Filmów Rysunkowych, gdzie 

powstawały bajki „Bolek i Lolek”, „Reksio”. W Bielsku 

dba się o dzieci, można więc znaleźć wiele super 

miejsc do obejrzenia i do zabawy. Kilka dni temu 

otwarta została wystawa „Podwodny świat”, podczas 

której dzieci przebrane w kombinezony płetwonur-

ków mogą wędrować po dnie oceanów, zwiedzać rafy 

koralowe i zatopione statki pełne skarbów. 

Laura: Czy miasto było bardzo zniszczone podczas 

II wojny światowej? 

Babcia: Bielsko nie ucierpiało tak bardzo, jak inne 

polskie miasta w czasie II wojny światowej, gdyż 

zamieszkiwało tu sporo rodzin niemieckich. Rozwinię-

ty był tu też przemysł włókienniczy prowadzony 

przez polskich i żydowskich fabrykantów, a po rozpo-

częciu wojny przejęty przez Niemców. Tak więc Biel-

sko stało się ważnym gospodarczo miejscem. Miasto 

było też nazywane przed wojną Małym Wiedniem, bo 

budowano w nim według wzorów architektury nie-

mieckiej i austriackiej. 8 września 1939 roku oficjal-

nie włączono Bielsko i sąsiednią Białą do III Rzeszy 

Niemieckiej.  Niemcy dobrze się tu czuli. Oczywiście 

nie obyło się bez strat, bo chcąc wyniszczyć naród 

żydowski i jego kulturę, jesienią 1939 spalili i wybu-

rzyli trzy bielskie synagogi, a w latach 1942–1944 

zdewastowali cmentarz żydowski, przygotowując się 

do jego likwidacji (która ostatecznie nigdy nie nastą-

piła). Wywozili i zabijali Żydów, prześladowali Pola-

ków, którzy walczyli o polskość swojego miasta. 

Laura:. Czy Bielsko-Biała to miasto uniwersyteckie? 

Babcia: Hmm, nie ma tu może takiej silnej studenc-

kiej atmosfery jak w Krakowie czy Wrocławiu, które 

są uznanymi ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce, ale 

powstało wiele wyższych uczelni. Sporo młodych ludzi 

studiuje w Bielsku-Białej. Bielsko bardzo się rozwija i 

dba o swój wizerunek,  o mieszkańców i turystów, ofe-

rując wiele miejsc pracy, nauki i rozrywki. Mówi się 

dziś, że jest jednym z najbardziej prężnych gospodar-

czo miast Polski, a także ważnym ośrodkiem kultural-

nym, turystycznym i akademickim. 

Laura:. Czy jakieś sławne osoby pochodzą z Bielska-

Białej? 

Babcia: O ho,ho i to ile ! Podchodzą stąd znani aktorzy, 

piosenkarze, sportowcy, naukowcy, np. Urszula Dudziak 

- piosenkarka jazzowa, Barbara Bursztynowicz - aktor-

ka, Bohdan Smoleń - aktor, kabareciarz, Jerzy Zitzman 

- malarz, scenograf, reżyser, Radosław Piwowarski - 

reżyser, Maria Koterbska - piosenkarka, Dominika Ga-

węda - piosenkarka, Emil Zegadłowicz - poeta, prozaik, 

znawca sztuki i tłumacz, Grażyna Staniszewska - niepeł-

nosprawna działaczka polityczna, członkini Unii Wolno-

ści i Partii Demokratycznej, posłanka na Sejm, senator 

RP, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Gosia An-

drzejewicz - piosenkarka, Stanisław Gola - poeta, Anna 

Guzik - aktorka, Stanisław Gazda - kolarz, Stefan Hula 

- skoczek narciarski, Selma Kurz - śpiewaczka operowa,  

Jacek Lech - piosenkarz, Władysław Nehrebecki - reży-

ser filmowy, Zbigniew Pietrzykowski - olimpijczyk , Je-

rzy Stuhr - aktor, reżyser, Sobiesław Zasada - kierow-

ca rajdowy. W Bielsku mieszkali dziadkowie Johna Ker-

ry'ego, kandydata na Prezydenta USA w poprzednich 

wyborach, Tomasz Kolbusz, założyciel wydawnictwa 

Pascal i współtwórca  Onetu (jego tata i mama są moimi 

klientami), Jerzy Sterczyński - pianista , Henryk Talar 

- aktor, Marta Waliczek - Mistrzyni Świata Seido Ka-

rate kobiet, Marian Kasprzyk - polski bokser, mistrz 

olimpijski, wicemistrz Polski z 1970 i jeszcze wielu, 

wielu innych. Część z nich tu się urodziła, część tu 

mieszkała od dziecka, część reprezentowała Bielsko w 

bielskich klubach sportowych. Urodził się też tu Domi-

nik Dobranowski - piłkarz, gracz i trener reprezentacji 

Polski w Frisbee. 

Laura: Babciu, dziękuję bardzo za tę niezwykle intere-

sującą rozmowę. Mam nadzieję, że zachęci ona moich 

znajomych- koleżanki i kolegów do odwiedzenia Bielska-

Białej! 
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Bitwa kodeńska 

22 stycznia będziemy obchodzić 152 rocz-

nicę wybuchu powstania styczniowego. 

 

Szymon Dobrowolski, klasa 6. 

Podczas powstania styczniowego (trwającego od 

22 stycznia 1863r. do października 1864r.), zosta-

ło stoczonych ponad 1200 bitew i potyczek. Głów-

nymi siłami Polaków byli kosynierzy-strzelcy w 

liczbie ok. 200 tys. Żołnierze ci, w większości zwy-

kli chłopi lub wieśniacy, byli gotowi oddać życie za 

ojczyznę.  

Bitwy zostały stoczone na następujących obsza-

rach: 956 na ziemiach polskich, 237 na obszarze 

Litwy oraz reszta na terenach Ukrainy i Rusi. Sto-

lica i miasta pozostawały pod okupacją, a wsie były 

wyzwalane przez powstańców. Podczas całego po-

wstania (w ciągu ok.500 dni) z 26 miast tylko kilka 

zostało zajętych przez powstańców, m.in. Węgrów. 

Płocka nie udało się Polakom przejąć, a to właśnie 

miasto miało być stolicą powstańców.  

Bitwa kodeńska była jedną z pierwszych bitew w 

powstaniu. 
 

Początek bitwy 

Powstańcy 
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku 250 powstańców 

zebrało się w lesie Borek, niedaleko Kodenia. Polacy po-

szli najpierw na mszę, podczas której każdy dostał bło-

gosławieństwo. Na czele powstańców stanął 31-letni 

Władysław Mikket oraz Paweł Nencki. Ich celem był ro-

syjski park artyleryjski w miasteczku Kodeń, pod do-

wództwem ppłk. Kazańskiego. 

 

 

 

 

Kosynierzy z roku 1863– fotografia  

Rosjanie                                                 
Rosjanie stacjonujący w parku artyleryjskim niczego się 

nie spodziewali. Większość z nich spała, a kilku było na 

straży.  Było ich 350, a wszyscy  dobrze wyszkoleni i 

uzbrojeni. 

Wyrównanie sił 

 
 

Siły: 250 ludzi, wyrównanie: 1 na 1 i pół 

(5 z 10) 

350 ludzi – przewaga liczebna (9 z 10) 

Przygotowanie: Powstańcy przygotowali się do tego przez długi 

czas. Są gotowi i mają wszystko zaplanowane. (8 z 10) 

Przygotowanie: Rosjanie mają przewagę liczebną, 

lecz nic nie wiedzą o ataku. Będzie to dla nich wiel-

ki szok. (4 z 10) 

Morale: Powstańcy wierzą, że tą bitwę wygrają. Według ich 

oczekiwań nie mogą przegrać.  (9 z 10) 

Morale: Rosjanie będą zaspani i nieprzygotowani. 

W najgorszym wypadku może ich ogarnąć panika (3 

z 10) 

Przywództwo: Władysława Miketta i Pawła Nenckiego żołnierze 

wręcz miłują. Pójdą za nimi nawet na śmierć. 

(8 z 10) 

Ppłk. Kazański jest dobrym oficerem. Zna dobrze 

taktyki i przebieg bitew. (8 z 10) 

Bug 

250 Powstańców 

Park Artyleryjski 

Powstańcy: 30                                        Rosjanie: 24 
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W wielu punktach powstańcy mają przewagę. Mają 

duże szanse na wygraną. Oto przebieg bitwy: 

 

O godz. 1.00 w nocy jeden z powstańców zastrzelił 

wartownika, dając sygnał do ataku. Nim Rosjanie się 

spostrzegli, już 250 powstańców ruszyło na miasto. 

Większość żołnierzy była w budynkach i tam próbo-

wali się bronić. Polacy skupili się na centrum mia-

steczka, w którym ppłk. Kazański bronił kasy parku 

artyleryjskiego. Polacy wypchnęli Rosjan z miasta, 

dzięki czemu zdobyli dużo ekwipunku, np. broń i amu-

nicję. Znaleziono też pieniądze w liczbie 4 tys. rubli. 

Ppłk Kazański uciekł w hańbie, a Polacy wygrali swoją 

pierwszą bitwę.  

 Michał Elwiro Andriolli- Walka Powstańcza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Rosen — Powstańcy 

 

Straty 

Po bitwie okazało się, że: 

Polacy nie stracili ani jednego powstańca, 2-3 mogło być 

rannych. 

Rosjanie stracili 20 ludzi, 5 z nich było zabitych oraz 50 

wziętych do niewoli, a 280 uciekło, lecz ok. 30-40 zostało 

zabitych podczas ucieczki. 

Po bitwie 

Kilka dni po bitwie nowe siły Rosjan wróciły do Kodenia, 

lecz powstańców już nie było. Niestety 23 ludzi zesłano 

na Syberię, a Władysław Mikett został zabity podczas 

bitwy pod Fajsławicami. 

Bitwa kodeńska utkwiła w pamięci wielu Polakom i była 

ważną bitwą w powstaniu styczniowym. 

 

Źródła- Uważam Rze- Historia, Wikipedia, Patriota.pl, 

             Google Images 
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Natalia Motyczyńska, klasa 6. 

Legenda wiąże powstanie Kielc z 

Mieszkiem, synem Bolesława Śmia-

łego. Przed ponad 900 laty w miej-

scu, gdzie dziś leżą Kielce, były 

lasy pełne zwierzyny, które przy-

ciągały myśliwych. Polował tu 

także Mieszko. Kiedy w po-

goni za zwierzyną zgubił swoich kompanów, wje-

chał na nieznaną polanę i strudzony zasnął w tra-

wie. Przyśniło mu się, że został napadnięty przez 

zbójców, a ci usiłują wlać mu do ust truciznę. 

Gdy zaczął już tracić siły, nagle objawił mu się 

św. Wojciech, który uniósł pastorał i na ziemi 

nakreślił kręty szlak. Szlak ten przemienił sie w 

strumień wody. Mieszko obudził się i ujrzał źró-

dło. Woda w nim była smaczna, przejrzysta, taka 

jak we śnie.  

Poczuł przypływ nowych sił i 

szybko odnalazł swój orszak. Od-

jeżdżając z polany Mieszko za-

uważył ogromne, białe kły niezna-

nego zwierza, być może dzika. 

Zapowiedział, że wybuduje tu 

gród z kościo-

łem. Niedługo potem zbudowano w 

sercu puszczy osadę. Na polanie 

postawiono kościół pod wezwaniem 

św. Wojciecha, a strumień, z które-

go woda przywróciła księciu siły, 

nazwano Silnicą. Osadę zaś nazwano 

Kiełce - na pamiątkę znalezionych 

tajemniczych kłów. Nazwa z biegiem 

czasu przekształciła sie w Kielce. 

Legenda o Kielcach  



Walentynkowy dar 

 Sandra Ciesielska, klasa 5.                   

 

     Paryż to miasto zakochanych. Nigdy nie wiesz, kie-

dy strzała Amora cię trafi i kiedy znajdziesz swoją 

przeznaczoną miłość. Ja akurat miałam szansę tego 

doświadczyć. 

     Moja historia miała miejsce w czwartej klasie li-

ceum, gdy wygrałam bilet do, jak wielu sądzi, najro-

mantyczniejszego miasta na świecie - Paryża. Wów-

czas nie podzielałam tej opinii, ponieważ po moim 

ostatnim związku moje serce „rozpadło sie na kawałki”. 

Wtedy też przyrzekłam sobie, że już nigdy się nie za-

kocham. 

   W Paryżu mieszkały 

dwie moje dobre przyja-

ciółki - Julia i Alicja ,więc 

miałam okazję spotkać 

się z nimi. Podczas lotu myśli wirowały mi w głowie. Nie 

mogłam przestać myśleć o tym, jak to w sercu boli, 

kiedy miłość się kończy, mimo że sama tego nie chcę. 

W końcu dotarłam do Paryża. Faktycznie jest to cu-

downe, piękne i romantyczne miasto. Pierwszego dnia 

mojego pobytu, gdziekolwiek bym nie poszła, wszędzie 

spacerowali zakochani, tuląc się do siebie. Pary rado-

sne i roześmiane, kafejki tętniące życiem, wspaniała 

muzyka, sztuka i atmosfera paryskich uliczek tak mnie 

zachwyciły, że mogłabym godzinami o nich opowia-

dać. Mimo tego wszystkiego wciąż myślałam o 

przeszłości. Przyjaciółki ciągle mi powtarzały: 

„Pamiętaj, masz tylko weekend, powinnaś się ba-

wić!” I miały rację… 

Drugi dzień był już dużo lepszy, mniej rozmyślania 

o przeszłości. Postanowiłam wybrać się na zakupy i 

spotkać z przyjaciółkami w centrum. Kiedy tak so-

bie szłam rozmarzona, nagle poczułam dreszcze i 

to nie te miłosne, raczej jakby ktoś mnie obserwował. 

Przyspieszyłam kroku. Nagle wyskoczył jakiś złodziej i 

wyrwał mi torebkę. Zaczęłam biec za nim tak szybko, 

jak tylko mogłam na tych moich obcasach, ale nie mia-

łam szans go dogonić. Ludzie patrzyli na mnie jak na 

szaloną, ale mnie to nie obchodziło, chciałam tylko od-

zyskać moje rzeczy. Zaczęłam panikować, bo uświado-

miłam sobie, że w torebce miałam telefon, adresy, pie-

niądze i inne ważne rzeczy. Biegłam krzycząc i wyzy-

wając złodzieja po polsku, aż chciało mi się płakać. 

Wtedy usłyszałam, że ktoś mówi do mnie w moim oj-

czystym języku. Od razu się odwróciłam i pomyślałam 

"Jestem uratowana, na pewno anioły mi go zesłały". 

"Cześć" - powiedział nieznajomy "Mam na imię Darek". 

Zaskoczyło mnie, że tak ładnie mówił po polsku. "Mogę 

w czymś pomóc? Widzę i słyszę, że masz problem." 

"Cześć, mam na imię Maja i wygląda na to, że potrze-

buję pomocy" - odpowiedziałam. Już nieco spokojniej 

wyjaśniłam Darkowi całą historię. Okazało się, że jest 

taksówkarzem i zaoferował mi swoją pomoc w znale-

zieniu adresu. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko 

zaufać nieznajomemu, mimo że się obawiałam. 

Po prawie trzech wspólnie spędzonych godzinach w 

samochodzie zauważyłam, że mamy tyle wspólnych te-

matów! Żartowaliśmy i opowiadaliśmy same głupoty. 

Nie mogłam przestać się śmiać, mimo tak mało zabaw-

nej sytuacji. 

Wówczas też pomyślałam sobie "Może zrobiłam błąd, 

może warto się jeszcze raz zakochać? Darek jest taki 

przystojny, jego oczy aż błyszczą, a brązowe włosy 

lśnią w słońcu. Jego uśmiech jest taki romantyczny…" 

Marzyłam tylko, by na końcu tej drogi poprosił mnie o 

numer telefonu. 

Wreście dotarliśmy do domu Julii, która panikowała, 

bo nie mogła się ze mną skontaktować. Mimo że skra-

dziono mi moje rzeczy, byłam taka radosna, ponieważ 

tak fajnie było poznać Darka! Na pożegnanie poprosił 

mnie o numer telefonu. Hurraa!!! Moje marzenie się 

spełniło. 

    Dzisiaj są walen-

tynki, czyli minął rok 

od naszego pierwsze-

go spotkania. To na-

sza rocznica… Ja i 

Darek zakochaliśmy 

się w sobie. Nasza 

znajomość, choć na 

odległość, wciąż 

trwa. Ciągle do siebie dzwonimy i odwiedzamy się w 

weekendy. Podjęłam nawet decyzję o kontynuowaniu 

nauki w Paryżu, więc mamy nadzieję, że wszystko po-

toczy się zgodnie z naszymi planami i będzie jeszcze 

piękniej niż do tej pory! Nigdy nie myślałam, że lecąc 

do Paryża ze złamanym sercem, wrócę zakochana i cała 

„w skowronkach”.Tak, od teraz wierzę, że Paryż to 

miasto zakochanych i ma swoją magię. „Nigdy nie mów 

nigdy", ponieważ nie wiesz, kiedy strzała Amora cię 

trafi. Mnie to się przydarzyło i był to wspaniały - wa-

lentynkowy dar. Teraz jestem szczęśliwa i niech tak 

będzie jak najdłużej! 
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