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"Wycofujący się w rozsypce bolszewicy mówili, że do 

Warszawy szło im się dobrze, jednak miasta nie zdobyli, 

ponieważ zobaczyli nad stolicą Matkę Bożą i nie mogli z nią 
walczyć". 
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Na początku prześledźmy historię naszego miasta. 

Poniższy materiał powstał na bazie źródeł 

otrzymanych od Pana Zbigniewa Budnickiego. 

 
Tarczyn to niewielkie miasto położone 

w środkowej Polsce, w powiecie piaseczyńskim, 

województwie mazowieckim, odległe o 20 km na 

południowy zachód od Piaseczna, 31 km na 

południowy zachód od Warszawy. Leży nad rzeką 
zwaną przez okolicznych mieszkańców 

Tarczynką.  
XI-XII w. Został wtedy wybudowany drewniany 

kościół, wokół którego znajdował się cmentarz. 

Powstał on na gruzach dawnej świątyni 
pogańskiej zgodnie z zaleceniami Papieża 

i Kazimierza Odnowiciela . 

XIV w.  Książę Kazimierz i Warszawski, we 

włościach którego leżał Tarczyn, podjął decyzję 
o budowie kościoła murowanego i został jego 

fundatorem. Najpóźniej przed 26 XI 1335 roku w 

kancelarii Kazimierza i rozpoczął pracę Jan, 

kapelan książęcy oraz wychowawca. Pleban Jan 

w dziejach Tarczyna zapisał się chwalebnie. 

Zarządził rozbiórkę dotychczasowego 

drewnianego kościoła. z jego elementów 

zbudowano na obrzeżach miasta kaplicę pod 

wezwaniem św. Doroty. Miała ona czasowo 

pełnić rolę kościoła. Do kaplicy św. Doroty 

w uroczystej procesji na czas budowy 

przeniesiono relikwie św. Mikołaja biskupa. 

Przykościelny cmentarz przeniesiono na nowe 

miejsce, utrudniałby on budowę nowego kościoła. 

 1353r.  Wyświęcono wtedy nowe mury świątyni 

i przeniesiono do niej relikwie św. Mikołaja 

biskupa, przechowywane czasowo w kaplicy św. 

Doroty. W uroczystości brał udział Kazimierz 

i Warszawski oraz cała świta duchownych 

z archidiakonatu w Czersku. W tym samym roku 

Tarczyn ze wsi parafialnej został miastem na 

prawie magdeburskim. Nadanie Tarczynowi praw 

miejskich w 1353 roku spowodowało jego rozwój 

handlowy oraz wzrost gęstości zaludnienia. 

Centralnym punktem lokowanego miasta na 

prawie niemieckim był kościół, postanowiono go 

też obwarować murem. Część ulic np. 

Mszczonowska, Błońska prowadziły „donikąd”, 

najczęściej na bagna, był to naturalny element 

obronny. Gotycki kościół również miał charakter 

obronny. Mogła się w nim schować miejscowa 

ludność, np. przed najazdami Litwinów, Tatarów 

oraz Czechów.  

1404r.  Tarczyn zmienił użytkownika, z miasta 

książęcego stał się miejscowością będącą częścią 
uposażenia proboszcza kapituły warszawskiej. 

 1526r.  Tarczyn zyskał nowego władcę – króla 

Polski Zygmunta I Starego, który to przejął 
władzę nad Mazowszem. 

1795r. Po III rozbiorze polskim Tarczyn został 

włączony do Prus 

XIX w. Powstał zajazd pocztowy. Poczta 

w Tarczynie to jeden z pierwszych urzędów 

w Królestwie Polskim, nosiła nr 11. Zajazd 

tarczyński stanowił jedną z najważniejszych stacji 

na trasie przez Grójec do Krakowa. Znajdował się 
tutaj punkt wymiany koni do dyliżansów, 

noclegownia i karczma dla pocztylionów. 

1 sierpnia 1915r. Rosjanie opuścili Warszawę 
i Tarczyn.  

Rok 1917r. w tarczyńskiej szkole podstawowej 

Niemcy założyli szpital wojskowy, naprzeciwko 

niego wybudowali cmentarz wojskowy. 

Druga połowa XIX w. Na ulicy Błońskiej 

wzniesiono i uruchomiono Browar. Produkcja 

trwała do wybuchu kryzysu, po nim stała tam 

fabryczka z wyrobami drewnianymi. Znany 

przemysłowiec Władysław Gawarski wybudował 

też na ul. Błońskiej fabrykę wag. Miasto rozwijało 

się, przybywało domów już przeważnie 

murowanych. Powstawały utwardzone ulice, 

wybudowano studnie. Przez Tarczyn 

przeprowadzona została, wzmocniona granitową 
kostką, szosa z Warszawy do Krakowa. Poza 

miastem utwardzenie wykonane było cegłą 
klinkierową. Wybrukowano cały rynek – 

rynsztoki do odpływu wód deszczowych 

i „odpadów sanitarno-kuchennych” mieszkańców. 

Jednak nadal brakowało trotuarów i jakiejkolwiek 

kanalizacji. Budowano nowe młyny motorowe lub 

napędzane elektrycznością. Ze starych – pozostał 

– młyn wodny A. Zaremby. Nowo powstające 

młyny to: elektryczny – Kamińskiego przy ulicy 

Błońskiej oraz motorowy – przy ulicy Niecałej. 

Nad rzeką i stawem, wzdłuż ul. Komornickiej, ale 

nie tylko, rozbudowała się kolonia Żydów. Przy 

ulicy tej był dom tarczyńskiego rabina, synagoga, 

bożnica i obiekt do rytualnych ablucji – mykwa, 

zlokalizowana nad brzegiem stawu. W Tarczynie 

rozwijały się również inne rodzaje usług 

i rzemiosła: – było tu kilku kowali, rymarzy, 

kołodziejów, stolarzy, szewców, krawców 

i innych, którzy pracowali dla miejscowej 

ludności, a także dla przejezdnych. Spowodowane 

było to położeniem Tarczyna przy trakcie 

o dużym ruchu towarowym i komunikacji 

osobowej (poczta, dyliżanse itp.), co stwarzało 

Szlakiem wspomnień o dawnym 

Tarczynie, a więc zacznijmy od 

lokalnego patriotyzmu... 
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duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju 

rzemiosło. 

Rok 1914 Została ukończona budowa linii 

kolejowej, tzw. ”ciuchci” z Piaseczna przez 

Tarczyn do Grójca. Już podczas I wojny 

światowej kolejka była jedynym stałym środkiem 

transportu produktów rolnych i wyrobów 

rzemieślniczych oraz komunikacji dla 

mieszkańców miasta i okolic. W czasie I wojny 

światowej stacja kolejowa „Tarczyn”, znajdująca 

się w granicach wsi Ruda, została przez Niemców 

spalona, a mosty i w wielu miejscach tory, 

powysadzane. 

Rok 1918 Odbudowano stację oraz wodociąg. 

Na początku XX w. W Tarczynie powstała 

Ochotnicza Straż Pożarna. Zrzeszała ona nie tylko 

chętnych do gaszenia pożarów, ale stała się też 
ośrodkiem krzewiącym kulturę i dobre obyczaje 

wśród mieszkańców. Organizowała ona orkiestrę 
dętą, przedstawienia, jasełka, zabawy ludowe itp. 

Jednymi ze znanych komendantów naszej OSP 

Tarczyn byli W. Kołacz, M. Nasłoński czy Jerzy 

Tworek.  

1 września 1939 r. Hitlerowskie Niemcy napadły 

na nasz kraj. Warszawa broniła się najdłużej, aż 
do 28 września. Ze środkowej części naszego 

kraju utworzono Generalne Gubernatorstwo pod 

dowództwem gubernatora Hansa Franka. 

Warszawa oraz Tarczyn znalazły się na terenie 

GG. W tarczyńskiej szkole podstawowej mieściło 

się gestapo, przesłuchiwali tam ludzi 

podejrzanych o udział w partyzantce itp. 

11 września 1939 r. Na Tarczyn spadły pierwsze 

bomby.  

Połowa 1941 r. w Tarczynie rozpoczęła pracę 
radiostacja nadawcza – utrzymująca łączność 
z Londynem, a wchodząca w skład plutonu 

radiotelegraficznego Obszaru Warszawskiego 

ZWZ. 

17 stycznia 1945 r. Wyzwolenie Warszawy 

i Tarczyna. Oddziały 1. Armii Wojska Polskiego 

weszły do miasta. Zdobycie Warszawy odbyło się 
bez bitwy, główne siły niemieckie opuściły miasto 

wcześniej. Wkroczenie do opuszczonego miasta 

było proste.  

1953 r. Uzyskano połączenia kolei szerokotorowej 

ze Skierniewicami i Pilawą, co przyczyniło się do 

rozbudowy miasta.  

1966 r. w Tarczynie wybudowano duże zakłady 

przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

 

Ola Adamiec i Oliwia Łączek 

Czym jest współczesny 
Patriotyzm? 

Patriotyzm. Każdy z nas słyszał to słowo chociaż 
raz w swoim życiu. Jednak czy wszyscy znamy 

jego znaczenie? Co to znaczy "być patriotą?"  

Według definicji, którą można znaleźć 
w Internecie patriotyzm to postawa szacunku, 

umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć 
ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. 

Bądźmy ze sobą szczerzy - kto z nas w tych 

czasach myśli o sobie z bronią w walce o swój 

kraj. No raczej nikt.  

Dzisiaj patriotą jest osoba, która czuje miłość lub 

przywiązanie do swojego kraju. Jest to osoba 

tolerancyjna, nie tylko wobec władz i ziemi, na 

której mieszka, ale także względem ludzi 

mieszkających w ojczyźnie. To właśnie zwykłe, 

codzienne zachowania, jak skasowanie biletu 

w autobusie czy przytrzymanie drzwi drugiej 

osobie, wynikają z podstawowych zasad 

współczesnego patrioty: uczciwości, uważności 

na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku 

do języka i kraju, w którym żyjemy. Te 

niepozornie małe i nieznaczące czynności są tak 

naprawdę ważne. 

Obecny patriotyzm opiera się przede wszystkim 

na zasadzie bycia dobrym obywatelem – 

sumiennie wypełniającym swoje obowiązki 

względem narodu. Postawa patriotyzmu będzie 

wyrażała się w głównej mierze poprzez 

uczestniczenie w budowie dobrobytu kraju, 

dbanie o majątek narodowy, wzięcie 

odpowiedzialności za dobre funkcjonowanie kraju 

(np. poprzez uczestnictwo w wyborach, 

referendach, uczciwe płacenie podatków), a także 

czynne zaangażowanie w życie społeczne, 

gospodarcze i polityczne. Wbrew pozorom, nie 

jest to łatwe zadanie, gdyż współczesny świat 

proponuje nam styl życia opierający się głównie 

na rozwoju i uzyskiwaniu korzyści 

indywidualnych. Panuje wzór życia beztroskiego, 

opartego na osobistych zyskach, realizacji marzeń 
jednostki, natomiast wspólnocie narodowej 

przypisuje rolę drugorzędną. 

Często miłość do ojczyzny i utożsamianie się ze 

swoim narodem jest tak silna, że może prowadzić 
do postawy ksenofobii, nacjonalizmu 

i szowinizmu, czyli postawy wyższości, wrogości 

i nienawiści do innych kultur. Nie należy mylić 
ich z patriotyzmem, ponieważ te pomyłki mogą 
nas wiele kosztować. Często prowadzą one do 

przemocy i nienawiści.  
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Współczesny patriotyzm uzewnętrznia się przede 

wszystkim w byciu dobrym człowiekiem 

i obywatelem, byciu uczciwym w stosunku do 

instytucji państwowych, kultywowaniu pamięci 

o bohaterach narodowych, trosce się o dorobek 

intelektualny i kulturalny ojczyzny, pragnieniu 

utrzymania niezależność państwa, dbałości 

o współobywateli czy w takich prostych gestach 

będących świadectwem umiłowania ojczyzny, jak 

wywieszenie flagi w dniu święta narodowego, 

znajomość historii Polski oraz w prawidłowym 

posługiwaniu się językiem narodowym. 

Julia Zdanowska 

Wywiad z Panem Zygmuntem 

Latoszyńskim, 

w którym zaprezentujemy Wam postawę 
człowieka niezłomnego. Wcielił on słowa 

o miłości do ojczyzny w czyn, zaprezentował 

swoim życiem najwyższą formę patriotyzmu, 

cechującą się gotowością do poniesienia 

śmierci w imię odzyskania wolności przez 

Polskę. 

1. Czy pamięta Pan dzień wybuchu II wojny 

światowej? 

Tak... pamiętam. Wtedy byłem jeszcze zupełnie 

niepełnoletni. Mieszkałem w Podkowie Leśnej 

i pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy było 

wykopanie dużego dołu, do którego wpuściliśmy 

skrzynię z zapasami żywności (mąka, cukier, 

tłuszcze).  

Po dwóch/ trzech dniach zgłosiło się do naszego 

domu trzech zdyszanych żołnierzy z prośbą, żeby 

ukryć ich przed niemieckimi okupantami. Było to 

jedno ze zdarzeń, które najbardziej utkwiło mi 

w pamięci z pierwszych dni wybuchu II wojny 

światowej.  

2. Jak wyglądało pańskie życie codzienne 

w czasie wojny? 

Byłem wówczas niedoszłym gimnazjalistą. Do 

szkoły nie uczęszczałem. Korzystałem 

z prywatnych „kompletów”. Zatrudniona przez 

moich rodziców nauczycielka uczyła mnie aż do 

końca wojny. 

 W roku 1943 byłem harcerzem i zostałem 

wciągnięty jako jeden z najmłodszych do struktur 

Armii Krajowej „Szare Szeregi”. 

3. Czy pamięta Pan dzień wybuchu powstania 

warszawskiego?  

Tak... 1 sierpnia byłem z moim ojcem w aptece na 

ul. Wolskiej, w której pracował. Przebywaliśmy 

tam do około godziny 16.00. Niedługo po tym, 

opuściliśmy aptekę, aby dostać się do kolejki 

EKD, obecnie WKD. Zdążyliśmy wówczas na 

ostatni pociąg, który mógł przejechać. Na mieście 

była już strzelanina. w zatłoczonym wagonie 

znajdowały się osoby zabandażowane od 

postrzałów, a nam udało się dojechać do rodzinnej 

willi w Podkowie Leśnej.  

4. Czy nie bał się Pan o własne życie w 

okupowanej Polsce?  

Owszem, bałem się. w okolicy Podkowy Leśnej 

Niemcy pozostawili duże magazyny amunicji. 

Zajmowałem się m.in. ściąganiem materiałów 

wybuchowych. Skład amunicji był już wówczas 

pilnowany przez NKWD. Pewnego razu 

zakradłem się, aby zdobyć broń i zauważył mnie 

żołnierz sowiecki, który zaczął do mnie strzelać. 
Był to moment, w którym bałem się, że stracę 
życie.  

5. Jak wyglądała polska edukacja podczas 

okupacji niemieckiej i sowieckiej? 

Nauka była organizowana prywatnie. 

Podczas okupacji niemieckiej korzystano 

z tajnych kompletów, gdyż Niemcy żadnej 

edukacji nie organizowali. W okresie okupacji 

sowieckiej pozwolono na otwarcie szkół 

prywatnych i po 1945 roku zacząłem chodzić do 

takiego gimnazjum w jednej z willi w Podkowie 

Leśnej, gdzie dyrektorem był Tynelski. Później 

zaś zostałem przepisany do gimnazjum 

prywatnego w Milanówku. Chodziłem tam do 

czasu mojego aresztowania. 

6. Czy stracił Pan kogoś bliskiego w czasie II 

wojny światowej? 

Tak. Część mojej rodziny w 1939 roku mieszkała 

w kamienicy na ulicy Nowogrodzkiej gdzie 

dzisiaj stoi hotel FORUM. Miałem tam siostrę 
cioteczną, która wstąpiła w związek małżeński  

z oficerem kawalerii. Jej mąż zginął w czasie 

obrony Warszawy w 39 roku od postrzału 

w szyję. Parę miesięcy po śmierci męża, wyszła 

ponownie za mąż za inżyniera Wasilewskiego. 

Był on fachowca od budownictwa wodnego 

i postanowili, że wyniosą się z Warszawy. 

Zamieszkali wraz z bratem ciotecznym 
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w Rożnowie. Zanim wyjechali, śledziło ich 

gestapo, które postanowiło przeprowadzić rewizję 
i być może ich aresztować. Brat cioteczny nigdy 

nie rozstawał się z bronią i zaczął uciekać w celu 

uniknięcia kary. Doszło do strzelaniny, w której 

został postrzelony gestapowiec. Cała rodzina 

została zabrana do więzienia w Tarnowie, a dalej 

zostali przesłani do Oświęcimia. Brat cioteczny 

umarł na zawał serca. Wasilewski również umarł 

na serce. Siostra była jedną z pierwszych 

więźniów i dzięki Opatrzności Bożej przeżyła. 

Przetrwała tyfusa plamistego, zakażenie 

i przemarsz do Ravensbruck w 1945.  

7. Jak zapamiętał Pan pierwszy dzień po 

wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej? 

Do wkroczenia wojsk sowieckich musieliśmy 

przeczekać okupację Warszawy. Po 17 stycznia 

ruszył front sowiecki. Przez Podkowę Leśną szły 

również odziały armii czerwonej. Przerażający był 

dla mnie ich wygląd. Mundury przypominały 

łachmany, karabiny były powiązane na sznurkach. 

Zazwyczaj chodzili na pieszo, ale zdarzało im się 
jeździć amerykańskimi samochodami 

Studebakerami. Uświadomiłem sobie, że nastają 
nowe czasy… 

8. Jak radził sobie Pan po wojnie, jak 

wyglądało Pana życie? 

Kontynuowałem naukę na tajnych kompletach. 

Robiłem wszystko, żeby utrudnić życie nowym 

okupantom. 

9. Jakie miał znaczenie pański pseudonim 

„Dąb”? 

Pseudonim Dąb był powiązany z moją postawą, 
czyli nieustępliwością. Wychowywany byłem 

w duchu patriotycznym.  

10. Czym zajmowała się organizacja Narodowe 

Siły Zbrojne, do której Pan wstąpił?  

Wkroczenie wojsk sowieckich spowodowało, że 

Związek Radziecki zaangażował się 
w prześladowania Polaków. Dowódca Armii 

Krajowej płk. Okulicki wydał rozkaz już po 17 

stycznia, że następuje rozwiązanie Armii 

Krajowej. w związku z czym, część żołnierzy nie 

podporządkowało się wydanemu rozkazowi. NSZ 

na równi z Armią Krajową posiadał struktury, 

które są szacowane według danych archiwalnych 

na około 150 tysięcy. Armia Krajowa posiadała 

wówczas około 400 tysięcy członków. NSZ były 

w swojej działalności bardzo patriotyczne 

i nieustępliwe. Była to typowa Organizacja 

patriotyczna łącząca wszystko z tradycją kościoła. 

11. Na czym polegały pańskie działania w 

NSZ? 

We wrześniu 1945 roku oddział Szarych 

Szeregów wszedł w struktury NSZ-u. W 1946 

roku złożyłem przysięgę, a moimi zadaniami były 

walka z komunizmem, zrywanie plakatów 

wyborczych, niszczenie łączności między 

strukturami wojskowymi, wsypywanie cukru do 

samochodów w celu zatarcia silnika. 

12. Czy uważa Pan, że historia przedstawiana 

w książkach jest wiarygodna? 

Idąc po linii prawdy, zajmuję stanowisko, że jest 

to zależne od autorów. Byli autorzy książek, 

którzy do 1989 roku nie chcieli zadzierać 
z urzędującą władzą. Nie chcieli używać słów, 

które były niewygodne. Jeśli chodzi o podstawę, 
to historia jest zmiennym słowem, zależy kto 

o niej pisze, kiedy i jaka jest struktura władz. 

Więc do 1989 roku wiadomo, że była „grzeczna” 

dla władzy, aby się jej nie narażać. Jeśli było 

słowo, które można było interpretować różnie, to 

było one ukryte między wierszami. Książek 

powstawało bardzo dużo. Najważniejsze, aby 

czytać książki z dobrych wydawnictw. Część 
książek zawiera naginaną historię polityczną. 

13. Jak oceniłby Pan dzisiejszy świat? 

 Pełen obłudy, kłamstwa, pazerności i miłości do 

pieniądza. Zatajania pewnych rzeczy, pod kątem 

pozyskiwania majątku i dużych pieniędzy. W tym 

kierunku idzie w tej chwili cały świat- liczą się 
pieniądze. Nie tyle obsadzanie stanowiskami 

kompetentnych ludzi, a dawanie im paliwa do 

robienia interesów. Muszę dodać – Kochana 

Młodzieży – nauczcie się rozpoznawać prawdę 
w Internecie. Znajduje się tam tylko część 
prawdy, reszta jest manipulacją na korzyść 
obecnego trendu światowego, co jest utopią. 

14.Czym dla Pana jest patriotyzm? 

Patriotyzm jest dla mnie wiarą w Boga, w tradycję 
narodową, historię tysiąclecia katolickiej Polski, 

Ewangelii. Jest to dla mnie podstawą głoszenia 

prawdy. Być wiernym Ojczyźnie i kochać ją. 

15. Jakich krzywd doznał Pan osobiście od 

komunistów rządzących Polską po II Wojnie 

Światowej? 
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Kiedy zostało ujawnione, że należę do grupy 

NSZ, złożonej z piętnastu ludzi, wobec tego 

NKWD i bezpieka deptała nam po piętach. 

Postanowiliśmy w 1946 roku, gdy Polski rząd 

ogłosił amnestię, że z niej skorzystamy. 

Oddaliśmy broń i część materiałów 

wybuchowych. Reszta była schowana w moim 

domu. Kiedy się ujawniliśmy, skończyło się 
podpisaniem amnestii. Po tym zaprzestaliśmy 

spotkań i działalności. Skończyłem wtedy 17 lat, 

zostałem zadenuncjowany. Przyszli na rewizję, 
znaleźli materiały wybuchowe. Wiedzieli 

o wszystkim, w czasie akcji dowiedziałem się, że 

będę aresztowany, zacząłem uciekać. Jeden 

z ormowców przy składzie rewizyjnym, zaczął 
mnie gonić przez las i strzelać do mnie. W końcu 

zostałem aresztowany, przewieźli mnie do 

komisariatu policji, gdzie czekało na mnie dwóch 

mężczyzn z urzędu bezpieczeństwa. 

Przenocowałem tam, a następnie przewieziono 

mnie do UB. Tam zaczęło się śledztwo, 

z zastosowaniem tzw. niedozwolonych metod. 

Bicie, obiecywanie zwolnienia. W ramach 

zmiękczenia wsadzali mnie do celi numer pięć- 
samotna w piwnicy, z wybitym, okratowanym 

oknem. Zostawiali mnie tam w samej bieliźnie, 

przy osiemnastu stopniach mrozu. Jeden ze 

strażników na swej nocnej zmianie przyniósł mi 

kożuch, abym mógł się nim okryć, ponieważ było 

mu mnie szkoda. Jednak rano musiał mi go 

odebrać. Ostatecznie śledztwo dobiegło końca, 

gdy nie chciałem współpracować i wydać reszty 

grupy. Trafiłem do więzienia. w roku 1951 

zostałem przeniesiony z Grodziska 

Mazowieckiego do Siedlec, gdzie warunki były 

nieco lepsze. Później, przewieziono mnie do 

Jaworzna.  

16.Czy według pana Polska po 1989 roku stała 

się krajem w pełni suwerennym? 

Jest to dość trudne pytanie, ponieważ 
w dzisiejszych czasach społeczeństwo obraża się, 
jeżeli mówi się prawdę i tylko prawdę, co narusza 

pojęciu suwerenności, które ma też wspólną część 
z pojęciem samorządności. Jednak nasza 

suwerenność jest ograniczona, ponieważ według 

zawartych wcześniej porozumień musimy 

wykonywać najdrobniejsze polecenia od organu 

kierującego Unią Europejską, która wtrąca się 
nawet do najdrobniejszych spraw 

Wywiad przeprowadzili: Klaudia Grochowska 

i Łukasz Korzeniewski 

Defilada oddziałów polskiej 1. Dywizji Pancernej 

w Bredzie z okazji polskiego Dnia Niepodległości 

(11 XI 1944 r.)
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Dzisiaj Tarczyn jest miejscem, w którym czci się pamięć o Bohaterach tego formatu, jaki prezentuje Pan 

Zygmunt Latoszyński. Poniżej przedstawiamy pracę uczennic klasy 4a, która jest tego najdoskonalszym 

dowodem.  

 

Wykonanie: Ola Leśniewska, Roksana Szymanek, Wiktoria Dębska  
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Wykonanie: Ola Leśniewska, Roksana Szymanek, Wiktoria Dębska
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Z czego jeszcze słynie Tarczyn? 

 

Niegdyś miasteczko to znane było z produkcji 

słynnych na całą Polskę soków. Nic dziwnego 

skoro do dziś Tarczyn jest ważnym ośrodkiem 

sadowniczym – co roku we wrześniu odbywa się 
tu z okazji pożegnania lata Tarczyńskie 

Owocobranie, podczas którego staje ogromna 

piramida z jabłek. Ważnymi imprezami jest także 

Półmaraton Tarczyński, w którym bierze udział co 

roku ponad tysiąc osób oraz Międzynarodowa 

Gala Kickboxingu. W Gali rywalizują ze sobą 
najlepsi zawodnicy z całego świata.  

 

 

W Tarczynie mieści się też m.in. Zespół Szkół im. 

Ireny Sendlerowej, którego Uczniowie są 
autorami tej gazetki. Szkoła ta może poszczycić 
się zacną Patronką, wielką Patriotką – Ireną 
Sendlerową Jej największą zasługą w czasie II 

wojny światowej była pomoc w uratowaniu wielu 

żydowskich dzieci. 

 

Czy znacie historię Pani Ireny, która działała pod 

pseudonimem „Jolanta”? 

Urodziła się w Warszawie i jeździła do Tarczyna, 

żeby odwiedzać dziadków. W czasie wojny była 

uczestniczką organizacji zwanej „Żegota”(Rada 

Pomocy Żydom), mającej na celu ratowanie 

Żydów. Organizacja ta wyprowadziła ok. 2000 

dzieci żydowskiego pochodzenia z getta, 

przemycając je miedzy innymi w workach po 

ziemniakach. 

W 1943 roku Irena Sendlerowej została 

aresztowana przez gestapo, jednak Żegota 

pomogła jej uciec. Po wojnie nasza Patronka 

pracowała w opiece społecznej  i średnim 

szkolnictwie medycznym. Jej działalność 
spopularyzowały dziewczyny z pewnej grupy 

teatralnej z amerykańskiej szkoły średniej ok. 

2000 roku. 

Sylwia Legat 

 

---
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A jak przedstawia się Tarczyn oczami współczesnego turysty? 

 

 

Wykonanie grafiki: Bartosz Bandura 

 

Powyższa grafika prezentuje dość oryginalne spojrzenie młodej turystki na nasze miasteczko. Czy naprawdę 
jednak Tarczyn jest miejscem, w którym znajduje się tylko Kościół? Po pierwsze, dla wielu mieszkańców 

Tarczyna monumentalna obecność tej zabytkowej, jednej z najstarszych w województwie mazowieckim, 

gotyckich świątyń stanowi powód do dumy. A po drugie, w naszym miasteczku bardzo dużo się dzieje, a to 

za sprawą Gminnego Ośrodka Kultury, organizującego wiele wydarzeń kulturalnych. A zatem nasza lokalna 

świadomość własnej wartości i posiadanych dóbr podbudowuje fundament współcześnie pojętego 

patriotyzmu, przywiązania do tzw. „małej ojczyzny”. 

Czy w tym 

Tarczynie jest 

tylko kościół? 
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Naszą wielką z kolei ojczyzną jest Rzeczpospolita Polska. Cofnijmy się na moment w czasie i wróćmy 

do tej wyjątkowej epoki, jaką było dwudziestolecie międzywojenne. To wtedy kształtowała się idea 

naszego państwa, zawiązywały się zalążki tożsamości narodowej Polaków. Dokonywało się to 

również za pośrednictwem sztuki. Bardzo ważną rolę w krzewieniu postaw patriotycznych odgrywały 

wtedy plakaty. 

 

wykonanie: Oliwia Oracz (kl. 3b) 
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A teraz sprawdzimy, jaką wiedzę na temat 

historii naszego kraju mają Czytelnicy, czyli 

przetestujmy ich patriotyzm. 

 
1.W którym roku odbył się Chrzest Polski? 
a) 996 

b) 696 

c) 966 

2. Co oznacza skrót ZSRR? 
a) Zjednoczona Socjalistyczna Rada Radziecka 

b) Zjednoczony System Rządzenia Rządem 

c) Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

3. Jak miał na imię ostatni król Polski? 
a) Kazimierz Wielki 

b) Stanisław August Poniatowski 

c) Bolesław Chrobry 

4. Kiedy odbyła się Bitwa pod Grunwaldem? 
a) 14 listopada 1410r 

b) 14 lipca 1410 r. 

c) 14 lutego 1411r 

5.W którym roku wybuchło Powstanie 

Listopadowe? 
a) 1832r 

b) 1835r 

c) 1830r 

6. Po ilu latach Polska pojawiła się ponownie na 

mapie? 
a) 122 

b) 123 

c) 124 

7.Które kraje były dokonały rozbioru Polski? 
a) Austria, Włochy, Francja 

b) Szwecja, Prusy, Rosja 

c) Rosja, Prusy, Austria 

8. w którym roku odbył się pierwszy rozbiór 

Polski? 
a) 1773r 

b) 1779r 

c) 1831r 

9.Kto napisał Hymn Polski? 
a) Józef Wybicki 

b) Andrzej Wybicki 

c) Jerzy Dąbrowski 

10. W którym roku Rosja wycofała się z I Wojny 

Światowej? 
a) 1913r 

b) 1949r 

c) 1917r 

11.Komu Piłsudski odbił dziewczynę? 

a) Dynioskiemu 

b) Dmowskiemu 

c) Domoskiemu 

12.Jakie powstanie zostało wygrane przez 

Polskę? 
a) Lubelskie 

b) Wielkopolskie 

c) Mazowieckie 

13. Kiedy i gdzie odbył się Cud nad Wisłą? 
a) 1920r w Górze Kalwarii 

b) 1920r w Warszawie 

c) 1920r w Krakowie 

14.W jakich latach Polacy kształtowali granice 

państwa? 
a) 1919-1923 

b) 1918-1922 

c) 1920-1925 

15. Jak tytuł nosi się polska epopeja narodowa? 
a) Pan Mateusz 

b) Pan Adam 

c) Pan Tadeusz 

16. W którym roku Józef Piłsudski objął władzę 
nad wojskiem polskim? 
a) 1918r 

b) 1920r 

c) 1917r 

 

I wreszcie przyszedł moment na potyczki 

z polską ortografią. Jaką świadomość języka 

mają współcześni jego użytkownicy? 

Dyktando 

Jedenastego listopada ob[ch/h]odzimy rocznicę 
wa[rz/ż]nego wyda[rz/ż]enia [ch/h]istoryczne-

go. Prezentują broń i oddają [ch/h]ołd 

bo[ch/h]aterom walczącym za ojczyznę. 
[ch/h]arcerze i [ch/h]arcerki składają na 

groba[ch/h] [ch/h]erbaciane r[ó/u][rz/ż]e. 

Rozlega się [ch/h]uk salwy [ch/h]onorowej. 

Ci[ch/h]nie [ch/h]ałas. Orkiestra gra 

[ch/h]ymn. Malu[ch/h]y ma[ch/h]ają biało-

czerwonymi [ch/h]orągiewkami.  

Dyktando przygotowała kl. 1a 
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