
 

  

CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie   
      

 

WRZESIEŃ 2022 

 

W jesiennym numerze przeczytacie: 
 

 artykuł o tym, jak uczniowie klas I oceniają CLXIII LO, 

 o tym, co nauczyciele naszego liceum robili w czasie wakacji, 

 na temat legendy polskiego okrętu podwodnego „Orzeł”, 

 jakie teorie spiskowe powstały woko ł ataku na World Trade Center, 

 tekst o podro z y na urokliwe Powis le, kto re warto odwiedzic  jesienią, 

 o fenomenie Igi Ś wiątek i nadchodzącym mundialu,  

 o trendach modowych epoki s redniowiecza i staroz ytnego Egiptu.  

 

I wiele więcej... 

Życzymy przyjemnej lektury! 
 
 

LICEALNIK 
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Śłowo od redakcji 

Drodzy Czytelnicy! 

 

 Nowy rok szkolny to zawsze szereg wyzwan , kto remu nasze 

liceum musi podołac . Jedno z nich stoi przed naszymi uczniami – 

maturzystami, kto rzy jako pierwszy rocznik napiszą egzamin 

zgodnie z aktualnymi wymogami, a takz e pierwszoklasistami, kto -

rzy postanowili przygotowac  się do matury i dorosłego z ycia pod 

czujnym okiem dyrekcji i kadry szkoły. Dlatego jesienny numer 

„Licelnika” chcemy zadedykowac  nowym uczniom liceum oraz kla-

som IV, za kto rych będziemy trzymac  kciuki az  do ostatniego egza-

minu.  

 Nasze licealne czasopismo nieustannie się rozwija, czego 

s wiadectwem są m.in. bardzo ciekawe artykuły ucznio w klasy I A.  

Poszukujemy szkolnych dziennikarzy, kto rzy będą chcieli swoimi 

pasjami, zamiłowaniem do pisania, wzbogacic  skład zespołu re-

dakcyjnego „Licealnika”. Czekamy na osoby, kto re nie boją się pi-

sac , chcą udoskonalic  swo j warsztat pisarski i tworzyc  ciekawe 

opowies ci o s wiecie. Zapraszamy do kontaktu z opiekunkami re-

dakcji gazetki. 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

Pierwsze kroki nowego rocznika w CLXIII LO 

Minął ponad miesiąc od rozpoczęcia roku 

szkolnego 2022/2023. Do naszej szkoły dołą-

czyły aż cztery klasy pierwsze. To już tradycja, 

że w październikowym wydaniu „Licealnika”  

pojawia się artykuł o nowych uczniach pisany 

na podstawie uzupełnionej przez pierwszo-

klasistów ankiety. Poznajcie jej wyniki!  

 W tym roku prawie stu ucznio w klas 

pierwszych zechciało udzielic  odpowiedzi na za-

warte w ankiecie pytania, za co jestes my ogrom-

nie wdzięczni. Zdecydowana większos c  respon-

dento w potraktowała to zadanie powaz nie. Na 

początku zapytalis my ankietowanych o to, jak 

czują się po pierwszym miesiącu nauki w LO? 

Większos c  ucznio w pozytywnie oceniła spędzony 

czas w liceum: „Według mnie, to najlepsza szkoła, 

do kto rej mogłem się dostac . Klasa, do kto rej cho-

dzę, jest bardzo miła, a atmosfera w całej szkole 

jest wspaniała”. Śwoje pierwsze wraz enia po roz-

poczęciu nauki w nowej szkole licealis ci wspomi-

nają tak: „W LO jest super, pierwszaki zostały mi-

ło przywitanie”, „Bardzo podoba mi się w liceum. 

Nauczyciele dobrze uczą”. Niekto rzy uczniowie 

sygnalizują przytłoczenie ilos cią nauki i hałasem. 

Zachęcamy do spędzania przerw w licealnej czę-

s ci szkoły, by wyciszyc  się i zebrac  mys li na resz-

tę dnia.  

 W odpowiedzi na kolejne pytanie: „Czy 

uwaz asz, z e CLXIII LO to Twoja szkoła?” pierw-

szoklasis ci przyznali liceum 4,05 „gwiazdki” w 

skali od 1 do 5. Śwo j wybo r uzasadniają następu-

jąco: „Bardzo dobrze się w niej odnajduję i jestem 

bardzo zadowolony z wyboru tej szkoły”, „Bardzo 

dobrze czuje się w tej szkole i w towarzystwie 

oso b, kto re tutaj są”, „Nauczyciele są super, moja 

klasa tez ” i „Uwaz am, z e tak, poniewaz  w z adnej 

innej szkole nie poczułem się tak komfortowo”, 

„Bardzo podoba mi się poziom nauczania i podej-

s cie do ucznia”. Niekto rzy uczniowie zaznaczają, 

z e w ocenie szkoły liczył się dla nich ro wniez  do-

bry dojazd i bliskos c  zamieszkania. Responden-

to w zapytalis my takz e o ich zadowolenie ze szko-

ły, w kto rej się uczą. W „gwiazdkowym” systemie 

74% ucznio w klas pierwszych wystawiło ocenę 

między 4 a 5.  

 W redakcji nie moglis my się oprzec  poku-

sie dowiedzenia się, kto re przedmioty są najbar-

dziej lubiane przez ucznio w klas pierwszych. Od-

powiedzi s wietnie ilustrują wykresy. Wysokos c  

„słupka” s wiadczy o popularnos ci danego przed-

miotu.  W tegorocznej klasyfikacji zwycięz yły (wg 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

liczby oso b wybierających dany przedmiot) język 

angielski, wychowanie fizyczne, historia, plasty-

ka, język polski, język hiszpan ski, a gonią je: ma-

tematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, in-

formatyka, religia, język niemiecki, edukacja dla 

bezpieczen stwa, wychowanie do z ycia w rodzinie 

oraz HiT. 

 Kolejne postawione przed ankietowanymi 

pytanie brzmiało: „Co najbardziej skłoniło Cię do 

wyboru CLXIII LO?”. Wiele oso b podkres la, z e był 

to ich samodzielny wybo r, czasem z niewielką 

sugestią od rodzico w lub znajomych. Wielokrot-

nie w odpowiedziach pojawiały się hasła „dobra 

opinia o szkole” i  „bliskos c  do szkoły”. 

 W ankiecie poprosilis my pierwszoklasi-

sto w, by okres lili, czy kto rys  z przedmioto w roz-

winął ich zainteresowania. Zdecydowana więk-

szos c  ucznio w podkres la, z e plastyka dała im taką 

przestrzen . Opro cz tego respondenci wymieniają 

historię, język hiszpan ski, angielski i chemię.  

 Kolejne pytanie dotyczyło nawiązywania 

znajomos ci, a odpowiedzi najlepiej ilustruje wy-

kres, na kto rym widac , z e największy kawałek 

„tortu” przypadł grupie ucznio w, kto ra zawarła 

juz  swoje pierwsze przyjaz nie. Moz na s miało 

podkres lic , z e szkoła słuz y poszerzaniu kręgu 

znajomych oso b. 

 Nowych ucznio w zazwyczaj dziwi w na-

szej szkole jej wielkos c , rozległos c , a wielu tego-

rocznych pierwszoklasisto w dodatkowo podkre-

s la, z e nowos cią było dla nich ich istnienie przed-

dzwonko w. Opro cz tego w odpowiedziach wielo-

krotnie  wspominają, z e w CLXIII LO jest wyz szy 

poziom nauczania i wysokie progi procentowe na 

pozytywną ocenę. Na początku roku szkolnego 

jako społecznos c  uczniowska dowiedzielis my się, 

z e nowa skala ocen jest odzwierciedleniem 

zwiększających się wymagan  maturalnych i nie-

zbędnego minimum punkto w, by zdac  ten kon co-

wy egzamin. Nasi respondenci są pozytywnie za-

skoczeni uczącymi ich nauczycielami, tolerancyj-

nos cią starszych roczniko w i „aktywnymi prze-
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

rwami” w hali gimnastycznej.  

 W naszej ankiecie nie mogło zabraknąc  

pytania dotyczącego zmian, jakie nowi uczniowie 

wprowadziliby w LO. Zdecydowana większos c  

respondento w nie moz e się doczekac  przeniesie-

nia się do nowego budynku. Poza tym uczniowie 

postulują o „więcej czasu na kartko wki z matema-

tyki”, „zmniejszenie ilos ci prac domowych, a co za 

tym idzie zwiększenie wolnego czasu w domu”, 

„zmianę kryterio w ws. poprawiania ocen” i 

„większy asortyment w automacie”, a takz e 

„uz ywanie trybun, kto re mają potencjał”. Kilku 

ucznio w prosi, by: „Nie robic  lekcji na 7:15”. Byc  

moz e podczas wyboro w do samorządu uczniow-

skiego warto powro cic  do niekto rych z tych kwe-

stii i porozmawiac  o tym z przedstawicielami ŚU.  

           Atutem naszej szkoły jest wsparcie, kto re 

otrzymujemy od nauczycieli, dlatego następne 

pytanie dotyczyło włas nie tego faktu. Większos c  

ucznio w odpowiedziała kro tko: „Tak”, ale pojawi-

ły się tez  bardziej rozbudowane odpowiedzi: 

„Nauczyciele są w większos ci wyrozumiali i po-

magają bardzo, jes li mam z czyms  problem”, „U 

niekto rych nauczycieli otrzymuje najlepsze 

wsparcie, a u niekto rych nie”. Jes li ta sytuacja do-

tyczy kogos  bezpos rednio, zachęcamy do rozmo-

wy z wychowawcą i nauczycielem, od kto rego 

pomocy ktos  oczekuje. 

 W naszej ankiecie nie mogło zabraknąc  

pytania: „Czy kto rys  z nauczycieli zainspirował 

Cię do nauki jego przedmiotu lub zniechęcił?”. 

Najwięcej jest pozytywnych odpowiedzi, a re-

spondenci podkres lają, z e zwiększyło się ich zain-

teresowanie lekcjami historii, języka angielskie-

go, hiszpan skiego, niemieckiego i polskiego, fizy-

ki, chemii, plastyki i matematyki. Uczniowie wy-

mieniali tez  przedmioty, na kto rych jak na razie 

trudno o inspirację, ale mamy nadzieję, z e to się 

diametralnie zmieni na lepsze.  

 Ostatnie pytanie pomogło dowiedziec  nam 

się, co ciekawego robią nasi nowi uczniowie poza 

budynkiem szkoły. Wielu z nich deklaruje, z e lubi 

eksperymentowac  w kuchni, więc pewnie warto 

będzie ten fakt wykorzystac , np. przy okazji jakie-

gos  projektu edukacyjnego lub szkolnego wyda-

rzenia. Opro cz tego mamy znaczną grupę wielbi-

cieli sporto w, z kto rych najczęs ciej wymieniana 

jest gra w tenisa, koszyko wkę i siatko wkę – przed 

nami więc ciekawe turnieje międzyoddziałowe. 

Uczniowie trenują takz e jazdę konną, taniec to-

warzyski i jazdę na quadzie. Okazuje się, z e jest 

trochę oso b z talentem do rysowania, malowania, 

ilustrowania, pisania, robienia zdjęc  i gry na in-

strumentach: pianinie, gitarze, ukulele, perkusji. 

Z całego serca z yczymy Wam rozwijania i pielę-

gnowania tych pasji. 

         Podsumowując wyniki naszej ankiety, moz -

na s miało stwierdzic , z e tegoroczni pierwszokla-

sis ci są ciekawymi osobami pełnymi pasji i zami-

łowan  do ro z norodnych aktywnos ci. W imieniu 

redakcji z yczę Wam duz o sukceso w w szkole jak i 

poza nią oraz jak najlepszych chwil spędzonych 

w CLXIII LO. Mam nadzieję, z e będziecie dumnie i 

mądrze stawiac  swoje pierwsze kroki jako ucz-

niowie liceum w naszej szkole zaro wno w tym 

budynku, kto ry dzielimy z podstawo wką, jak i 

tym nowym. Nie dajcie się natłokowi obowiąz-

ko w, poszukujcie ro wnowagi, bądz cie wytrwali i 

nie poddawajcie się nawet wtedy, gdy będzie 

trudno. Pamiętajcie – per aspera ad astra, czyli 

„przez ciernie do gwiazd”. 

Marta Dworzyńska, klasa IV C 
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   BIEZ ĄCE WYDARZENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Co nauczyciele CLXIII LO robili w czasie wakacji?  

Nauczyciele to bardzo szczególna grupa zawo-

dowa, która po zdobyciu odpowiednich kwa-

lifikacji na uniwersytecie czy odpowiedniej 

szkole wyższej ma zawodowo uczyć innych. 

Wiedzę już posiadaną należy oczywiście sys-

tematycznie odświeżać, poszerzać i być na 

bieżąco z otaczającym nas światem realnym i 

wirtualnym. Bardzo pomaga w tym uczestnic-

two w programach wspierających edukację. 

Nasze młode jeszcze liceum brało udział w 

programie „POWER SE” – mobilności ponad-

narodowej szkolnej kadry edukacyjnej 

współfinasowanej przez Unię Europejską w 

ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 Jak tylko rozdano s wiadectwa i zamknięto 

drzwi szkoły, grupa nauczycieli CLXIII LO wyle-

ciała w s wiat po dawkę nowej wiedzy i nowinek 

dotyczących nowoczesnych metod nauczania. 

Śłowem - nauczyciele uczą (takz e się) cały czas, 

nawet w wakacje! 

 Pani Elz bieta Fiedorowicz poleciała pod 

koniec lipca do Madrytu, gdzie w Academia De 

Lenguas w Madrycie uczyła się nowinek meto-

dycznych i obserwowała lekcje innych nauczycie-

li hiszpan skiego. Miała okazję pozwiedzac  piękny 

Madryt, porozmawiac  w języku, kto rego naucza i 

poprzyglądac  się kulturze hiszpan skiej, o kto rej 

na pewno będzie opowiadac  na lekcjach. 

 Natomiast ekipa naszych anglistek i polo-

nistek w towarzystwie p. prof. od zajęc  plastycz-

nych wyruszyła na Maltę. Nauczycielkom nasze-

go liceum nie straszne były 40-stopniowe upały, 

poniewaz  klimatyzowane sale lekcyjne Easy 

Śchool of Languages w Valletcie zachęcały do na-

uki – co więcej w bardzo międzynarodowym to-

warzystwie, gdzie porozumiewano się wyłącznie 

językiem angielskim. Nasza p. Dyrektor, p. prof. 

Marta Furman ska i p. prof. Beata Bielska- Karwot 

razem z innymi nauczycielami z całej Europy 

uczyły się języka angielskiego. Pani prof. Magda-

lena Dworzyn ska i p. prof. Dorota Piwowarska 

razem z grupą nauczycieli z Węgier, Czech, Ukrai-

ny i Polski TIKowały… czyli testowały uz ycie 

przydatnych aplikacji, podpatrywały i wspo lnie z 

innymi nauczycielami tworzyły prezentacje, pro-

wadziły zajęcia oraz uczyły się nowych rzeczy o 

historii i geografii Malty. Podro z e zawsze kształ-

cą i inspirują. Dla p. Beaty Bielskiej-Karwot 

opro cz poszerzenia kompetencji w zakresie języ-

ka angielskiego pobyt na Malcie był okazją do 

obejrzenia pięknego arcydzieła Caravaggia, kto re 

zdobi Katedrę s w. Jana w Valletcie. O jakie dzieło 

chodzi? Jak nazywa się ten obraz? Zajrzyjcie na 

szkolnego Facebooka i zobaczcie, co z tej inspira-

cji Caravaggiem wyszło – nasi uczniowie całkiem 

dobrze go zinterpretowali i wykonali interesują-

ce prace w technice kolaz u. 

 Malta to bardzo ciekawy kraj, w kto rym 

oficjalnie mo wi  się w dwo ch językach – po an-

gielsku i po maltan sku. Latem, co tydzien  w in-

nym miejscu, odbywa się tradycyjna Festa – ma-

lownicza religijna procesja z muzyką graną przez 

lokalną orkiestrę i s piewami w obydwu językach.  

W imieniu nauczycieli biorących udział w 

projekcie POWER SE – Dorota Piwowarska 
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   BIEZ ĄCE WYDARZENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Łódź – nieoszlifowany diament 

We wrześniu wszystkie klasy I CLXIII LO poje-

chały na wycieczkę integracyjną do Łodzi. 

Miasto to kojarzy się z przemysłem włókien-

niczym, szkołą filmową, ulicą Piotrkowską 

oraz z niechlubną dzielnicą – Bałuty. Czy to na 

pewno wszystko, co można zobaczyć w Łodzi? 

           Kiedy wjez dz alis my z klasą I A do miasta,  

najpierw naszym oczom ukazał się największy 

kompleks les ny w Europie. Mowa o Lesie Łagiew-

nickim, kto ry ma powierzchnię ponad 1205 ha i 

lez y na Bałutach. Następnie naszą uwagę przycią-

gnęły tramwaje. Ło dz  była jednym z pierwszych 

polskich miast, w kto rym pojawiły się pojazdy 

szynowe. Naszym pierwszym przystankiem był 

pałac Izraela Poznan skiego, tak nazywał się wła-

s ciciel budowli, był ło dzkim fabrykantem z ydow-

skiego pochodzenia. W 1877 r. zakupił kamienicę 

na zbiegu ul. Ogrodowej i Śtodolnianej (obecnie 

Zachodniej). Budynek zbudowano w stylu eklek-

tycznym, pełnił funkcje biurowe i reprezentacyj-

ne. Podczas zwiedzania moją uwagę zwro ciła sala 

balowa nazywana lustrzaną oraz jadalnia, w kto -

rej sklepienie zostało udekorowane rzez bami z 

motywami rzymskimi. Budynek do dzisiaj jest 

nazywany „ło dzkim Luwrem”. Za pałacowym 

ogrodem mies ci się Manufaktura, czyli kompleks 

dawnych wło kienniczych fabryk, kto ry obecnie 

pełni funkcję galerii handlowej oraz hotelu.  

          W samym sercu miasta biegnie Piotrkowska, 

jedna z najdłuz szych ulic handlowych w Europie 

o długos ci 4,2 km. Po obu jej stronach stoją ka-

mienice w stylu secesyjnym lub eklektycznym 

znanych i wpływowych łodzian. Śpacerując trak-

tem, patrzylis my w go rę i widzielis my piękne i 

pracochłonne wykon czenia zwien czające fasady 

budynko w.  

          Czekając na kolejną atrakcję do zwiedzania, 

zmęczeni ulicznym hałasem odwiedzilis my jeden 

z czterdziestu parko w. Jak doszło do powstania 

tylu obszaro w zielonych i jak przetrwały do dzi-

siaj? Oto z  kaz dy dziewiętnastowieczny przedsię-

biorca marzył o ogrodzie, gdzie po pracy mo gł 

odpocząc  i spędzic  czas z rodziną. 

          W dzielnicy Z ro dliska lez y osiedle robotni-

cze wybudowane przez Karola Ścheiblera w XIX 

w. Nosiło nazwę ,,Księz y Młyn’’ i było zespołem 

miejsc pracy, sklepo w i domo w dla robotniko w. 

Ze względu na rozmiar i liczbę usług otrzymało 

przydomek ,,miasta w mies cie” 

          Według Narodowego Śpisu Powszechnego 

Ludnos ci i Mieszkan  liczba mieszkan co w miasta 

spadła o 25% z liczby 725 tys. w 2011 r. do 664 

tys. w 2021 r. Według analityko w z Rządowej Ra-

dy Ludnos ci wpłynie to na prestiz  i poziom z ycia 

ludzi w Łodzi. Kolejnym problemem jest ogo lny 

wygląd ulic. To, co mnie uderzyło, to zniszczone i 

zaniedbane „perły” dziedzictwa kulturowego oraz 

wbudowane plomby bloko w komunistycznych. 

Uwaz am, z e dobrym kierunkiem jest remontowa-

nie starych fabryk i przekształcanie ich na lofty 

mieszkalne. 

          Mimo wad tego miasta zachęcam wszystkich 

do odwiedzenia polskiej kolebki przemysłu wło -

kienniczego, by wczuc  się w atmosferę wielokul-

turowos ci. To miasto ma wiele do zaoferowania i 

jest na swo j sposo b wyjątkowe. 

Karol Barański, klasa IA  
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Mikrowędrówki po Warszawie i okolicach 

#4 – Powiśle 

Ten kto czytał „Lalkę” (lub chociażby stresz-

czenie) z pewnością wie, jak u schyłku XIX 

wieku prezentowały się ówczesne lewobrzeż-

ne warszawskie bulwary. Było to miejsce 

brudne, przestępcze, cuchnące i ubogie. Dziś 

zaś, po ponad stu latach Powiśle zmieniło się 

nie do poznania. Obecnie, ku przekorze losu, 

jest synonimem atrakcyjności, zamożności i 

nowoczesności. Widząc, jak postępowe i mod-

ne jest to miejsce współcześnie, Wokulski na 

bank byłby dumny i uradowany! 

 Tym razem postanowiłem, z e nieco zmie-

nię formułę naszego spaceru. Nie będzie on wy-

glądał tak, jak w poprzednich edycjach 

„Licealnika”. Śtwierdziłem, z e oprowadzę Was po 

moich ulubionych miejscach na Powis lu. Dosze-

dłem do wniosku, z e pisanie o Centrum Nauki Ko-

pernika czy o bulwarowym deptaku będzie zbyt 

oczywiste z tego względu, iz  kaz dy dobrze wie o 

istnieniu tych miejsc. Śą one pewnego rodzaju wi-

zyto wką tej dzielnicy, zatem snucie o nich wątku 

uznałem za zbędne i nudne, innymi słowy dzis  

po jdziemy moimi udeptanymi s ladami.  

Nowe ze starym duchem 

 Był taki czas, w kto rym niemalz e co ty-

dzien  jez dzilis my z rodziną do Elektrowni Powi-

s le. Niegdys  mies ciła się tam miejska elektrownia, 

zresztą do kto rej nawiązania wewnątrz i na ze-

wnątrz znalez c  moz na po dzis  dzien . Znacie to 

miejsce? Mys lę, z e większos c  z Was – owszem, 

poniewaz  jest to ostatnio modna i popularna loka-

lizacja ws ro d młodych ludzi. Ten zrewitalizowany 

kompleks przyciąga wielu ze względu na pyszne 

jedzenie, sklepy i odbywające się tam targi. Z ro-

dziną zwyklis my wpadac  tam na wybitny kimchi 

ramen oraz kapitalne frytki z batato w. Fenome-

nalne ro wniez  są tamtejsze amerykan skie kanap-

ki – o nich takz e muszę wspomniec ! Połączenie 

niezwykłego klimatu i genialnego jedzenia robi 

robotę! 

Hmm… a może dziś pizza? 

 Pozostając w gastronomicznym nastroju, 

muszę polecic  Wam pewną miejsco wkę. Ave Pizza 

przy ulicy Topiel sklasyfikowana została jako jed-

na z 50 najlepszych pizzerii w Europie. Niezły wy-

nik, nie? I rzeczywis cie pizza tam jest nieziemska, 

kto rąkolwiek bys cie nie wzięli. Mi najbardziej 

smakuje Pizza Ave z mozzarellą di bufala, pomi-

dorkami cherry, czosnkiem, natką pietruszki i 

grana padano… lecz nie mogę dłuz ej o niej pisac , 

bo s linka cieknie na samą mys l, a do weekendu 

jeszcze kawałek. Niemniej gdybys cie kiedys  prze-

chodzili Topielem, marząc o „czyms  is cie wło-
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skim”, koniecznie nie za-

pomnijcie tam wpas c ! Za-

pewniam, z e nie poz ałuje-

cie… 

Po obiedzie na dach! 

 Kierując się dalej, 

rewelacyjną destynacją na 

poobiedni relaks jest słyn-

na Biblioteka Uniwersy-

tecka. I pewnie zastana-

wiacie się teraz, czy serio 

po obiedzie idziemy odpo-

czywac  do s wiata ksiąz ek. 

Oczywis cie, z e nie! Ale juz  

na dach biblioteki? Czemu 

nie! Wiedzielis cie, z e na jej 

szczycie znajduje się ogro d i taras widokowy? 

Mys lę, z e jest to dos c  nieoczywisty kierunek, byc  

moz e nie wszyscy o nim wiedzą. Jes li jestes cie w 

tej grupie, gorąco zachęcam do wybrania się tam. 

Nie wspominając o wspaniałych walorach przy-

rodniczych tego miejsca, dech zapiera rozpos cie-

rający się upojny widok na panoramę Warszawy. 

Widac  stamtąd zaro wno wysokie, nowoczesne 

wiez owce, jak i dawny Zamek Kro lewski. Zas  z 

drugiej strony, obro ciwszy się, ujrzymy majesta-

tyczny Śtadion Narodowy i dzikie zaros la prawe-

go brzegu Wisły. Zapomniałem dodac , z e idąc do 

go rnych ogrodo w miniemy mały park, idealny na 

piknik i innego rodzaju aktywnos ci. 

Ukryta dróżka 

 Podczas naszego spaceru odkryłem nowe 

urokliwe miejsce. Mowa o tajemniczej małej 

s ciez ce w parku Kazimierzowskim wiodącej tuz  

przy murze Uniwersytetu Warszawskiego. Jej nie-

tuzinkowos c  polega na tym, iz  o tej porze roku 

wygląda jak z bajki. Śama dro z ka połoz ona jest 

przy stromej skarpie, dzięki czemu cały park 

moz na z go ry objąc  wzrokiem. Wejs cie do tej kli-

matycznej s ciez ki znajduje się od ulicy Oboz nej 

dokładnie nad zabytkowym ujęciem wody 

„z ro dełko” z 1837 roku. Charakterystyczne po-

wstan cze murale ułatwiają jej zlokalizowanie. 

Zdecydowanie czuc  tam historię! 

 Liczę, z e wycieczka moimi s ladami po 

warszawskim Powis lu była dla Was inspirująca i 

interesująca. Dzielnica ta ma do zaoferowania na-

prawdę wiele: od wspaniałych widoko w po pysz-

ne jedzenie. Dlatego miejmy nadzieję, z e ciepłe 

jesienne promyki słon ca zagoszczą jeszcze nad 

wis lanym brzegiem choc  na chwilę. Byc  moz e by-

łaby to ostatnia okazja do spędzenia miło czasu 

na powietrzu przed nadejs ciem nieprzyjemnej 

zimy. Ś pieszmy się więc, po ki lis cie kolorowe! 

Szymon Mieczkowski, klasa IV C 
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ORP „Orzeł” – przedwojenna historia pływającej  
legendy 

Wielu słyszało o brawurowej ucieczce załogi 

„Orła” z estońskiego miasta Tallin a także o 

jego tajemniczym zaginięciu. Jak powstał 

„Orzeł”? Dlaczego zbudowano ten podwodny 

okręt? W tym tekście poznają Państwo naj-

ważniejsze fakty dotyczące przedwojennej hi-

storii tego niesamowitego statku.  

 11. listopada 1918 r. Polska odzyskała nie-

podległos c . Jako odrodzone pan stwo zaczęlis my 

budowę ojczyzny przede wszystkim od stworze-

nia silnej armii, kto ra byłaby w stanie ochronic  

nowopowstały kraj przed ewentualną wojną. 

Pro cz zadbania o bezpieczen stwo terytorio w lą-

dowych musielis my zabezpieczyc  takz e dostęp do 

morza, kto ry przyznał nam traktat wersalski. W 

związku z tym jeszcze w listopadzie tego samego 

roku Jo zef Piłsudski wydał rozkaz dotyczący po-

wstania pierwszych struktur Polskiej Marynarki 

Wojennej.  

 Pomimo faktu, iz  posiadalis my kilka ma-

łych jednostek pływających w postaci kanonie-

rek, trałowco w i torpedowco w wysłuz onych juz  

w armiach pan stw zaborczych, zdecydowania 

większos c  najwyz szych oficero w PMW była zgod-

na, z e tworzenie polskiej floty wojskowej powin-

nis my zacząc  od organizacji dywizjonu okręto w 

podwodnych. Porozumienie w tej sprawie tak 

wielu oso b nie było przypadkowe – sukcesy nie-

mieckich U-Booto w z lat 1914-1918 pokazały nie-

zwykłą skutecznos c  tej wersji broni. W Polsce po-

wstała koncepcja inwestycji w przynajmniej 3 

podwodne stawiacze min oraz 6 torpedowych 

łodzi podwodnych.  Juz  w roku 1932 w wyposa-

z enie Wojska Polskiego weszły ORP „Wilk”, ORP 

„Z bik” i ORP „Rys ” zbudowane we Francji będące 

wyz ej wspomnianymi stawiaczami min. Kryzys 

gospodarczy nękający Rzeczpospolitą sprawił, z e 

spełnienie marzen  dotyczących pozostałych okrę-

to w jest niemoz liwe. Dopiero w drugiej połowie 

lat trzydziestych udało się zebrac  s rodki na budo-

wę jednej jednostki podwodnej. Ś rodki te w duz ej 

mierze pochodziły ze składek polskiego społe-

czen stwa. Zbio rkami zajmowała się Liga Morska i 

Kolonialna, lecz w 1933 r. powstał Fundusz Obro-

ny Morskiej i to on podjął kontynuację inicjatywy, 

na kto rej czele stanął gen. Kazimierz Śosnkowski. 

 Wbrew oczekiwaniom udało się ws ro d 

polskich obywateli zebrac  az  8,2 miliona o wcze-

snych złotych. Pozytywnie zakon czona akcja po-

kazała s wiadomos c  Polako w o potrzebie wzmoc-

nienia polskiej floty wojennej, a takz e dobre przy-

Kapitan Jan Grudziński – zastępca dowódcy 
„Orła”  
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gotowanie akcji propagandowej. Rzeczą nierealną 

okazał się brak moz liwos ci wykonania okrętu w 

Polsce. Przemysł stoczniowy nie był rozwinięty 

na tak szeroką skalę, az eby moz na w nim było 

tworzyc  okręty wojenne, a tym bardziej podwod-

ne. Śkutkiem tego Dowo dztwo Marynarki Wojen-

nej zdecydowało się na zakup okrętu za granicą. 

W sprawie produkcji okrętu Polska zwro ciła się 

w marcu 1935 r. do Francji, Wielkiej Brytanii, Śta-

no w Zjednoczonych, Śzwecji i Holandii. Co cieka-

we o zezwolenie na prace najbardziej zabiegała 

Francja, jednak nasza strona zrezygnowała z kon-

traktu z dos c  zaskakującej przyczyny – oszustwa 

Francuzo w, kto rzy podsunęli nam projekt łodzi 

podwodnej wyglądającej zachęcająco na papierze, 

lecz niewykonalnej w rzeczywistos ci. Natomiast 

rzeczą najbardziej niedorzeczną był podpis wy-

bitnego francuskiego inz yniera Śimonota pod pla-

nami, kto ry okazał się podrobiony. W przypadku 

Wielkiej Brytanii, UŚA i Śzwecji nie udało się do-

bic  targu, poniewaz  uniemoz liwiały to kwestie 

finansowe, a takz e wymagania polskiego dowo dz-

twa co do konstrukcji okrętu. Ostatecznie stwo-

rzenia nie jednego, a nawet dwo ch okręto w pod-

wodnych (pro cz „Orła” powstał takz e ORP „Śęp”) 

podjęła się holenderska stocznia Koninklijke Ma-

atschappij de Śchelde. 29 stycznia 1936 r. zawar-

to w Hadze umowę i ustalono, iz  85 % kosztu wy-

konania dwo ch okręto w podwodnych (wynosił 

on 21 miliono w złotych) Rzeczpospolita spłaci 

sprowadzaniem do Holandii produkto w rolnych. 

Ponadto zobowiązalis my się przewiez c  na tereny 

Niderlando w urządzenia i surowce potrzebne (tj. 

stal, kable) do budowy okręto w. Przy opracowy-

waniu plano w obu statko w wspo łpracowac  miały 

polskie Wydział Budowy Okręto w i Kierownictwo 

Marynarki Wojennej razem z holenderskimi Ni-

derlandzkimi Zjednoczonymi Agencjami Śtocz-

niowymi. 

 Na przełomie zimy i wiosny 1936 r. zaczę-

to przywozic  potrzebne materiały do budowy, a 

następnie trasowac  pierwsze blachy. 14 sierpnia 

1936 r. odbyła się uroczystos c  połoz enia stępki 

(podstawy pod budowę okrętu). Rok po z niej, 

między marcem a majem wszystkie wręgi wraz z 

blachami poszycia kadłuba były juz  gotowe. Śilni-

ki zamo wiono bezpos rednio w dwo ch firmach: 

dwa spalinowe Diesla pochodziły z firmy Śulzer z 

Śzwajcarii, zas  elektryczne, dzięki kto rym okręty 

miały poruszac  się pod wodą z z Brown-Boveri 

oraz Śzwajcarii. Ustawa wprowadzona przez Mi-

nisterstwo Śpraw Wojskowych mo wiła o nadaniu 

dwo m powstałym okrętom, kto rych rysy dało się 

dostrzec pos ro d rusztowan , następujących nazw: 

„Orzeł” i „Śęp”. Dosyc  szybkie tempo prac spowo-

dowało, iz  uroczyste zwodowanie okrętu ORP 

„Orzeł” miało nastąpic  15 stycznia 1938 r. I tak 

tez  się stało. Na obchody wodowania zjechali się 

urzędnicy holenderskich i polskich władz, a 

ws ro d nich znalez li się polskie poselstwo z Hagi, 

kmdr ppor. Śeweryn Bukowski nadzorujący prace 

nad budową okręto w, kontradmirał Jerzy Ś wirski 

podpisujący umowę w styczniu 1936 r. oraz z ona 

generała Kazimierza Śosnkowskiego – Jadwiga 

Śosnkowska, kto ra została matką chrzestną 

„Orła”. W trakcie zwolnienia lin holowniczych 

okrętu nie dało się od razu zwodowac , gdyz  na 

wskutek silnego mrozu zamarzły gęsto połoz one 

smary. Trzeba było az  przyprowadzac  dwa paro-

wozy, kto re ostatecznie zepchnęły jednostkę do 

wody. Wiele oso b wierzących w wro z by potrakto-

wały to za zły znak. Śam pierwszy zastępca do-

wo dcy „Orła” kpt. Jo zef Chodakowski (słynął z 

zafascynowania astrologią i wierzył horoskopom) 



 

13 

   DZIAŁ O TEMATYCE HIŚTORYCZNEJ 

BLIŻEJ PRZESZŁOŚCI 

mo wił: „Jego kariera [okrętu] będzie błyskotliwa, 

ale kro tka. Okręt zginie w pełni chwały”. Następ-

nie towarzystwo poszło na s niadanie przygoto-

wane przez zarząd stoczni w Vlissingen. Tam po-

zwolono sobie na kilka przemo wien , lecz w pa-

mięci zapadły najbardziej słowa kontradmirała 

Jerzego Ś wirskiego, kto ry podkres lił, z e najwięk-

szą rolę w budowie okrętu odegrało polskie spo-

łeczen stwo, przekazując swoje datki na budowę 

„Orła” i „Śępa”.  

 W ten sposo b po dwo ch latach prac po-

wstał okręt nowoczesny na miarę tamtych cza-

so w. Był przystosowany do działan  ofensywnych 

– miał za zadanie atakowac  jednostki pływające 

wroga. „Orzeł” zaliczany był do tzw. okręto w 

dwukadłubowych, czyli zawierał w sobie dwa ka-

dłuby: zewnętrzny i wewnętrzny. Taka konstruk-

cja miała zapewnic  bezpieczen stwo załodze i 

urządzeniom obecnym w statku ze względu na 

wysokie cis nienie pod wodą. „Orzeł” posiadał 9 

uszczelnionych przedziało w, z czego jeden, znaj-

dujący się wyz ej nad wszystkimi, stanowił kiosk 

okrętu. Cały kadłub wewnętrzny był wykonany z 

blach nitowanych o grubos ci 14 mm, a jego szero-

kos c  wynosiła 4,3 m. Kiosk był zapasowym stano-

wiskiem dowodzenia, gdzie znajdowały się 

wszystkie przyrządy potrzebne do sterowania 

jednostką oraz maszt wraz z dwoma peryskopa-

mi. Wszelka aparatura kierowana była hydrau-

licznie, co było nowos cią na tamte czasy. Pro cz 

tego posiadał takz e szczelnie zamkniętą komorę, 

w kto rym w trakcie pływania pod wodą przetrzy-

mywano działko przeciwlotnicze Bofors 40 mm. 

Zas  z przodu kiosku znajdowała się armata Bo-

fors 105 mm. Z tyłu był hangar na małą ło dz  mo-

torową. Kadłub zewnętrzny powstał takz e przy 

uz yciu blach nitowanych. On nadawał „Orłu” 

opływowy kształt. Po bokach, w dolnej częs ci ka-

dłuba zewnętrznego przymocowano stępki 

(kaz da miała po 35 m) mające na celu zapobiegac  

kołysaniu się okrętu przez morskie fale (w czasie 

pro b okazało się, z e  smukły kształt kadłuba 

przyczyniał się do jeszcze większego bujania, dla-

tego tez  stępki wydłuz ono po 1939 r. w Wielkiej 

Brytanii). Do pływania nawodnego wykorzysty-

wano silniki Diesla pochodzące z wspomnianej 

wczes niej filmy Śulzer, zas  do podwodnego słuz y-

ły dwa silniki elektryczne produkcji Brown-

Boveri. Okręt wyposaz ony był w dwa wały i dwie 

tro jpłatowe s ruby napędowe. Gło wne uzbrojenie 

okrętu stanowiły 20 torped kal. 550 mm wystrze-

liwane z 12. wyrzutni: 4 znajdowały się na dzio-

bie okrętu, kolejne 4 na rufie, a pozostałe w obro-

towych stanowiskach po dwie z przodu i tyłu kio-

sku. Załogę Orła stanowiło 60 ludzi: 6 oficero w, 

18 podoficero w i 36 marynarzy. Zapasy z ywnos ci 

pozwalały na przebywanie okrętu w dalekich 

akwenach przez 12 tygodni.  

 Po oficjalnym zwodowaniu w styczniu 

1938 r. „Orzeł” w Holandii pozostał do 5 lutego 

1939 r. W tym czasie zajęto się przede wszystkim 

uzupełnieniem wnętrza okrętu potrzebnymi 

„Orzeł” wpływający do Gdyni 
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przyrządami, tj. elektryką. 2. lutego przekazano 

go stronie polskiej i zawieszono na nim biało-

czerwoną banderę. W następnych dniach okręt 

ruszył wraz z nowym dowo dcą komandorem 

podporucznikiem Henrykiem Kłoczkowskim w 

dwudniowy rejs do Gdyni, kto ry zakon czył się 7 

lutego, lecz powitanie „Orła” przez około 30 tys. 

gdynian miało miejsce 3 dni po z niej z okazji Dnia 

Marynarki Wojennej.  Tego samego dnia wcielono 

go do Dywizjonu Okręto w Podwodnych jako 

czwarta jednostka. W kilka dni po uroczysto-

s ciach od razu przystąpiono do szkolenia załogi. 

Wskutek tego posiadalis my w chwili wybuchu 

wojny juz  bardzo dobrze zgraną załogę poza jed-

nym wyjątkiem, co wynikało z specyficznej oso-

bowos ci dowo dcy, kto ry czuł sympatii do swoje-

go nowego zastępcy kpt. Jana Grudzin skiego. Śpo r 

wynikał najprawdopodobniej ze odmiennych 

sposobo w z ycia obu oficero w. Kłoczkowski był 

osobą cichą, lecz, gdy mo wił, biła od niego pycha. 

Miał z onę i dwo jkę dzieci. Grudzin ski zas  był 32-

letnim kawalerem z twardym charakterem, kto re-

go cechowało opanowanie i spoko j. Nowi 

„znajomi” zmuszeni więc byli znosic  siebie na-

wzajem. Potem nic szczego lnego się nie działo az  

do wybuchu II wojny s wiatowej.  

 Tuz  przed 1. wrzes nia komandor Kłocz-

kowski otrzymał rozkazy dotyczące udania się w 

wyznaczone sektory na Bałtyku, aby tam byc  juz  

przygotowanym do obrony polskich wo d. Nie wy-

konał on jednak rozkazo w i dowo dztwo pozosta-

wił bez z adnej odpowiedzi. W ten sposo b „Orzeł” 

opus cił tereny Polski bez  udziału w z adnej walce 

z powodu choroby dowo dcy. Po łs wiadomy wydał 

rozkaz o zawinięcia do portu w Tallinie, gdyz  był 

przes wiadczony o powaz nym uszkodzeniu okrę-

tu. Tam został przewieziony do szpitala (sąd mor-

ski w Wielkiej Brytanii ukarał go za nieodpowied-

ni czyn w postaci zdegradowania do stopnia ma-

rynarza i skazania na 4 lata więzienia, kto rych nie 

odsiedział ze względu na wojnę), a załoga została 

internowana. Polscy marynarze nie zgodzili się na 

to i w nocy z 17 na 18 wrzes nia uciekli z eston -

skiego portu, jednoczes nie rozpoczynając legen-

darną podro z  bez map i przyrządo w do Zjedno-

czonego Kro lestwa.  

 Dzieje powstania „Orła” są waz ne z nastę-

pującego powodu – podkres la ona jak waz ną rolę 

miała spełniac  jednostka, kto rej kariera trwała 

zaledwie 3 lata. Początki okrętu sięgają wręcz na-

rodzin II Rzeczpospolitej. Koncepcję stworzenia 

flotylli łodzi podwodnych (pomijając 3 stawiacze 

min) z szes ciu torpedowych okręto w udało się 

zrealizowac  tylko po częs ci, gdyz  pozostała 

czwo rka pozostała jedynie marzeniami. To wła-

s nie „Orzeł” był podwaliną do stworzenia oddzia-

łu tej klasy okręto w, czego niestety nie zrealizo-

wano. Jak wiemy z historii, okręt o numerze bocz-

nym 85A zaginął w niewyjas nionych okoliczno-

s ciach. Istniała moz liwos c  z ebys my mogli dzis  

oglądac  jego brata bliz niaka (były to jednostki 

tego samego typu) – ORP „Śępa”, kto ry swo j z y-

wot zakon czył jeszcze gorzej, bo w kraju, kto re-

mu słuz ył. Decyzją władz komunistycznych został 

zezłomowany w latach 70. Jedynymi pozostało-

s ciami po okręcie bliz niaczym są: armatka Bofor-

sa kal. 105 mm (posiada je Muzeum Polskiej 

Techniki Wojskowej w Warszawie), działko plot. 

Bofors kal. 40 mm i właz, kto re moz na zobaczyc  

w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Te sa-

me elementy wykorzystane były w konstrukcji 

legendarnego „Orła”.  

Wojciech Dziewulski, klasa III A 
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09/11  

„Dzisiaj 

wydarzyło 

się Pearl 

Harbour 

XXI wie-

ku”. Taki 

krótki, ale 

jakże wy-

mowny 

wpis za-

mieścił w 

swoim 

dzienniku 

George W. Bush po zamachach z 11 września. 

W tym artkule pokażę, jak minuta po minucie 

doszło do największej tragedii w historii USA. 

Tragedii, która zmieniła także świat. Przed-

stawię też kilka teorii spiskowych, które po-

wstały po wydarzeniu. 

Lot 11 

 Z lotniska w Bostonie o 7:59 wylatuje 

pierwszy z czterech porwanych samoloto w. Ma-

szyna American Airlines to Boeing 767, na kto re-

go pokładzie znajduje się 11 członko w załogi, 76 

pasaz ero w i 5 porywaczy. Horror w powietrzu 

rozpoczyna się 15 minut po starcie. O godzinie 

8:14 kontrola ruchu lotniczego w Bostonie traci 

kontakt z załogą. Dwie minuty po z niej samolot 

zmienia trasę, kto rą powinien leciec . O 8:23 jeden 

z porywaczy podejmuje pro bę kontaktu z pasaz e-

rami, ale w wyniku wcis nięcia niewłas ciwego 

przycisku wysyła swoją wiadomos c  do słuz by 

kontroli ruchu lotniczego. Mo wi, z e wszyscy mają 

zachowac  spoko j i „stac  cicho, a nikomu nic się 

nie stanie” oraz z e wracają na lotnisko. O 8:46:35, 

następuje nieuniknione. Śamolot z prędkos cią 

750 km/h uderza w po łnocną wiez ę World Trade 

Center, wbijając się między 93 a 99 piętrem. 

Wszystkie 92 osoby giną na miejscu. O 10:28, czy-

li 102 minuty po uderzeniu w WTC1, budynek 

zawala się. Umiera ponad 1600 oso b. 

Lot 175 

 Drugi z porwanych samoloto w startuje z 

lotniska w Bostonie o godzinie 8:15. Maszyna 

United Airlines to Boeing 767, na kto rego pokła-

dzie jest 9 członko w załogi, 46 pasaz ero w i 5 po-

rywaczy. 28 minut po starcie terrorys ci siłą 

wdzierają się do kokpitu, przejmują kontrolę nad 

samolotem i o 9:03 uderzają w południową wiez ę 

między 77 a 85 piętrem budynku. Wszystkie 60 

oso b ponosi s mierc  na miejscu. O 9:59 – 56 minut 

po uderzeniu w WTC2, wiez a przewraca się i to w 

ciągu zaledwie 10 sekund. Zostaje zabitych ponad 

800 oso b. 

Lot 77 

 Trzeci z porwanych samoloto w startuje z 

lotniska w Waszyngtonie 5 minut po wzniesieniu 

lotu 175. Na pokładzie jest 6 członko w załogi, 55 

pasaz ero w i 5 porywaczy. 32 minuty po starcie 

maszyna zostaje uprowadzona, a o 9:37 rozbita 

przez pilota terrorystę Haniego Handz ura o bu-

dynek Pentagonu. 

Lot 93 

 Ostatni z porwanych samoloto w startuje z 

lotniska w New Jersey z 15 minutowym opo z nie-

niem. Na pokładzie jest 7 członko w załogi, 26 pa-

saz ero w i 4 porywaczy. Początek tragedii zaczyna 

się o 9:28, kiedy to jeden z terrorysto w zmusza 

stewardesę do otwarcia drzwi kokpitu. Wbiega 
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do niego dwo ch porywaczy uzbrojonych w noz e. 

Zabijają piloto w, podcinając im z yły. Przejmują 

kontrolę nad samolotem i zaczynają kierowac  się 

w stronę Waszyngtonu. Pasaz ero w zaganiają na 

tył samolotu, zakazując im przemieszczania się, 

nie zabraniając im natomiast korzystania z telefo-

no w. Dzięki temu ludzie dowiadują się o atakach 

na WTC. Dochodzą do wniosku, z e ich samolot 

ro wniez  ma posłuz yc  do ataku na jakąs  budowlę i 

decydują się działac . Postanawiają zaatakowac  

terrorysto w, wykorzystując naczynia z wrząt-

kiem oraz to, co znalez li w kuchni pokładowej sa-

molotu. Ofensywa pasaz ero w powoduje, z e pory-

wacze tracą panowanie nad sytuacją. Zijad Dz ar-

rah – pilot terrorysta, mając problemy z opano-

waniem boeinga, usiłuje utrudnic  pasaz erom do-

stanie się do kokpitu, przechylając maszynę raz 

na prawą, a raz na lewą stronę. Mimo tego dzięki 

pomocy wo zka do rozwoz enia posiłko w ludzie 

taranują jednego z terrorysto w i przedostają się 

na przo d maszyny. Porywacze, zdając sobie spra-

wę z buntu na pokładzie, postanawiają rozbic  sa-

molot. W momencie, gdy podro z ni zaczynają wy-

waz ac  drzwi do kokpitu, Zijad Dz arrah gwałtowa-

nie obniz a poziom lotu, a następnie zwiększa 

prędkos c . Maszyna uderza w ziemię, poruszając 

się 930 km/h o godzinie 10:03 na terenach nieo-

podal Śhanksville. W miejscu katastrofy powstaje 

głęboki na 35 metro w krater. Wszystkie 44 osoby 

giną na miejscu. 

 Bohaterowie lotu 93, wykazali się niezwy-

kłą odwagą w walce z terrorystami. Śtawiani są 

oni jako przykład obywatelskiego zachowania w 

ekstremalnej sytuacji zagraz ającej z yciu. Na tere-

nie, na kto rym doszło do katastrofy znajduje się 

miejsce pamięci. 

Skutki wypadków 

 Zamachy z 11 wrzes nia obnaz yły proble-

my słuz b miejskich w UŚA. Podczas akcji ratunko-

wej zginęło ok. 300 funkcjonariuszy. Po atakach 

okazało się, z e tą liczbę zwiększył przestarzały i 

niewydajny system komunikacji oraz sprzeczne 

polecenia wydawane cywilom, kto rzy utknęli w 

płonących wiez owcach. Klatki schodowe budyn-

ko w nie były odpowiednio wyposaz one w instala-

cje eliminujące dym, co uniemoz liwiało ucieczkę. 

 

Śzacuje się, z e co najmniej 200 oso b zdecydowało 

się na samobo jczy skok z wiez  Word Trade Cen-

ter, co stanowi ok. 7 – 8% wszystkich ofiar. Łącz-

nie w atakach zginęło ponad 2990 ludzi, a ok. 

6300 zostało rannych.  

 Winą za zamachy obarczono organizację 

Al-Ka’ida dowodzoną przez Osamę Bin Ladena. 

29 paz dziernika 2004 roku arabska telewizja na-

dała wystąpienie, w kto rym przyznał się on do 

winy za te zbrodnie. 

 Mimo tego, z e z dnia zamachu powstało 

wiele filmo w i nagran , na kto rych jasno widac , jak 

boeingi wbijają się w po łnocną i południową wie-

z ę WTC, to na s wiecie jest duz a grupa ludzi, kto ra 

nie zgadza się z taką wersją zdarzen . Przez te 21 

lat napisali oni wiele teorii spiskowych dotyczą-

cych wydarzen  z 11 wrzes nia. 

Bomby w środku dwóch wież? 

 Według pierwszej z koncepcji Twin To-

wers zawaliły się nie w wyniku uderzenia samo-

loto w i następującym po nich poz arze, a w skutek 

kontrolowanych detonacji materiało w wybucho-

wych. Jako dowo d zwolennicy przytaczają fakt, z e 

nigdy wczes niej w historii nie odnotowano przy-
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padku, z eby z elbetowa konstrukcja zawaliła się 

na skutek poz aru. Ponadto w WTC1 i WTC2 ogien  

wywołany przez uderzenie samoloto w trwał 

kro tko i nie spowodował długotrwałego wzrostu 

temperatury, gdyz  całe paliwo wypaliło się od 

razu po uderzeniu samoloto w w budynki. Ludzie 

podkres lają takz e, z e według symulacji kompute-

rowych temperatura poz aru wynosiła 1000 stop-

ni Celsjusza, podczas gdy z elazo i stal w takich 

konstrukcjach topią się dopiero w około 1500 

stopniach. 

To rakieta czy samolot? 

 Popularyzatorzy tej tezy twierdzą, z e nie 

ma przekonujących dowodo w na to, z e to boeing 

757 uderzył w Pentagon. Według nich ze zdjęc  w 

internecie moz emy się dowiedziec , z e zarys 

zniszczen  na budynku w z aden sposo b nie pokry-

wa się z obrysem tego samolotu. Władze nie po-

trafią pokazac  z adnego wideo, mimo kilkudziesię-

ciu kamer, na kto rym byłaby widoczna cała syl-

wetka nadlatującej maszyny. Prawie wszystkie 

ciała zostały zidentyfikowane poprzez badanie 

DNA, mimo tego, z e nie znaleziono z adnych waz -

nych szczątko w samolotu, poniewaz  jak tłuma-

czono w oficjalnej wersji „wyparowały”. 

 Niekto rzy podkres lają takz e, z e zapis lotu 

z czarnej skrzynki znalezionej na gruzowisku jest 

wielce nieprawdopodobny. Teoria głosi, z e Hani 

Handz ur nie byłby w stanie wykonac  tak trudne-

go manewru oraz z e na sekundę przed uderze-

niem maszyna była powyz ej poziomu budynku, 

co pokazuje, z e zapis albo jest sfałszowany, albo 

pochodzi z innego rejsu. 

O atakach było wiadomo wcześniej? 

 Według kolejnych załoz en  o zamachu i ich 

scenariuszu rząd UŚA wiedział wczes niej. Jej zwo-

lennicy jako dowo d przytaczają relacje brytyj-

skiej stacji BBC oraz agencji Reuters, kto re poin-

formowały o zawaleniu się WTC7 na 20 minut 

przed tym wydarzeniem. Według oficjalnej wersji 

BBC była to pomyłka reporterki, kto ra dopiero co 

przybyła na miejsce wydarzen . 

To inne samoloty uderzyły w bliźniacze wie-

że? 

 Ten punkt widzenia mo wi, z e Pan stwowa 

Komisja Badan  Wypadko w Lotniczych nigdy nie 

przeprowadziła badan  potwierdzających, by 

szczątki kto rejkolwiek z maszyn rzeczywis cie na-

lez ały do uprowadzonych samoloto w.  

 Ponadto oba komitety utrzymują, iz  nie 

udało się odnalez c  z adnej z czterech czarnych 

skrzynek. Według teorii to nieprawda, a w gru-

zach udało się odnalez c  przynajmniej trzy.  

Tak naprawdę to wina obcych form życia? 

 Jedną z ostatnich, lecz najbardziej absur-

dalnych idei jest ta o istotach pozaziemskich. Bry-

tyjczyk David Icke stwierdził, z e za atakami stoją 

kosmici a konkretnie – Reptilianie, czyli poza-

ziemskie humanoidy zdolne do zmienia swoich 

kształto w.  

 11 wrzes nia to jeden z najtragiczniejszych 

dni w historii Nowego Jorku i całego amerykan -

skiego narodu, kto ry co roku od 21 lat upamięt-

nia ofiary tych strasznych zbrodni. W miejscu 

dawnych wiez , kto re kro lowały niegdys  nad Man-

hattanem, wys wietlane są ich hologramy, a oby-

watele jednoczą się i odczytują nazwiska ponad 3 

tysięcy ofiar, dla kto rych gruzy wiez  WTC, stały 

się miejscem wiecznego spoczynku.  

Julia Ścisło, klasa IV C 
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Swastyka – zakazany symbol 

W dzisiejszym świecie swa-

styka jest powszechnie koja-

rzona ze złem absolutnym,  

zwłaszcza przez nas – Euro-

pejczyków. Czemu akurat te-

mu hinduskiemu symbolowi 

oznaczający szczęście przypi-

sano takie znaczenie? 

 Krzyz  ze złamanymi ra-

mionami zwany powszechnie 

swastyką jest ro wnie stary jak 

ludzkie cywilizacje. Na całym 

s wiecie moz na odnalez c  s lady 

tego symbolu, wyjątkiem jest 

Australia. Śamo słowo ‘swastyka’ pochodzi z sta-

roz ytnego indyjskiego języka sanskrytu i oznacza 

‘przynoszący szczęs cie’. Nasi odlegli przodkowie 

uwaz ali, z e ten piktogram oznacza słon ce. Ramio-

na swastyki zwro cone były w prawą stronę, po-

niewaz , jes liby spojrzec  na słon ce z po łkuli po ł-

nocnej, to moz na odnies c  wraz enie jakby kuli-

stym ruchem przesuwało się ono na południe. 

Śwastyka występowała ro wniez  w zdobnictwie. 

Do dzis  moz na ją spotkac  w s wiątyniach katolic-

kich i protestanckich jak i ro wniez  synagogach. 

Herby szlacheckie tez  z niej korzystały a buddyj-

scy mnisi do dzis  uz ywają jej jako znak szczęs cia. 

Popularną praktyką na Podhalu było rysowanie 

swastyk na ukrytych i drewnianych elementach 

domu, z eby chronic  domowniko w przed złymi 

mocami.  

 Te przykłady pokazują, jak wszechobecna 

była swastyka i az  do początku XX wieku nikomu 

nie kojarzyła się z niczym złym. Co takiego wyda-

rzyło się, z e ten symbol zmienił swoje znaczenie? 

 By odpowiedziec  na to pytanie, musimy 

cofnąc  się do czaso w Cesarstwa Niemieckiego, a 

dokładniej do kon ca XIX wieku, kiedy Niemcy ro-

sły w siłę oraz posiadały liczne wojsko i kolonie 

zamorskie. Bogatsi stawali się ro wniez  obywatele 

i zwiększyła się liczba mieszczan. Na s wiecie po-

pularne stawały się ro z ne spirytyzmy i mistycy-

zmy, kto re były bardzo atrakcyjne zwłaszcza dla 

bogatych męz czyzn w s rednim wieku. Opro cz te-

go na terenie Europy i Ameryki Po łnocnej rosła w 

siłę teoria eugeniki, czyli nauki dotyczącej wyz -

szos ci jednej rasy nad resztą. W Niemczech mię-

dzy innymi tym tematem zajmował się Związek 

Wszechniemiecki – nacjonalistyczna organizacja, 

kto ra łączyła to jeszcze z zapędami imperiali-

stycznymi i antysemityzmem.  

Swastyka jako symbol siły Niemców – początki 

nazizmu 

 W tym okresie wydawac  zaczyna pewien 
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niemiecki pisarz, okultysta, magik 

jak i ro wniez  oszust Guido Von 

List. Ciekawostką jest to, z e Guido 

nie był szlachcicem, więc nie po-

winien miec  przed nazwiskiem 

przydomku „von” ale sam sobie 

go przypisał. 

 Guido bardzo fascynował 

się kultura ludową i historią Au-

strii i Niemiec. Na początku swo-

jej działalnos ci pisał gło wnie poe-

zję romantyczną i przeprowadzał 

badania etnograficzne. Mo wi się, z e Guido lekko 

oszalał po swojej operacji i zaczął łączyc  swoje 

wczes niejsze dzieła z pewnego rodzaju mistycy-

zmem. Po jakims  czasie wymys lił ro wniez  religię, 

kto ra była mieszanką ro z nych mito w, religii i lu-

dowych wierzen . Guido mocno przyczynił się do 

poczucia wyz szos ci Niemco w (tzw. rasy aryjskiej) 

nad resztą ludzi jak i rozpropagowania swastyki 

jako symbolu german skiej siły. 

Stowarzysznie Thule 

 Podczas gdy Von List kon czył składanie 

swoich teorii w całos c , wybuchła I wojna s wiato-

wa. Podczas włas nie tej wojny narodziło się pew-

ne stowarzyszenie biorące nazwę od najdalej wy-

suniętej na po łnoc wyspy znanej staroz ytnym 

grekom. Śtowarzyszenie Thule (bo tak nazywała 

się ta wyspa) działało od roku 1914 do 1918. W 

międzyczasie w Monachium wybuchł komuni-

styczny bunt, a członkowie Thule wspierali fun-

duszami ochotniko w walczących z czerwoną ar-

mią. Powstawały takz e gazetki antykomunistycz-

ne, w kto rych nie zabrakło antysemickich wąt-

ko w, poniewaz  Thule wierzyło, z e wszystko to, co 

dzieje się teraz, to spisek Z ydo w. Komunistyczne 

poglądy był bardzo atrakcyjne dla biednych, pra-

cujących czasem po 12 godzin dziennie robotni-

ko w, więc z eby odciągnąc  ich od tych mys li Thule 

zakładało małe grupy polityczne, kto re często 

spotykały się w piwiarniach, gdzie dyskutowano 

na tematy polityczne i rasowe. 

Hitler w historii swastyki  

 Jedną z tych malutkich partyjek było DAP 

(Niemiecka Partia Robotnicza). DAP było nielicz-

ną, bo liczącą tylko kilkanas cie oso b, partią zało-

z oną przez Karla Herrera i Antona Drexlera. Przez 

to, z e partia ta w nazwie posiadała słowo 

„robotnicza” szybko przykuła na siebie uwagę Re-

ichswery, czyli armii republikan skich Niemiec. 

Reichswera postanowiła wysłac  do DAP szpiega. 

Padło na pewnego młodego, bezrobotnego kapra-

la z trudną sytuacją z yciową. Adolf Hitler, bo tak 

włas nie nazywał się o w młody kapral, szybko 

skło cił się z Herrerem, ale za to Anton Drexler był 

wręcz oczarowany nowym członkiem ich partii. 

Po dołączeniu Hitlera do DAP, partia zaczęła się 

szybko przeistaczac . Hitler stworzył nową filozo-

fię, „poz yczając” niekto re idee polityczne, religij-

ne i socjologiczne z prac Von Lista, a w kwietniu 
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1920 roku zmienił nazwę partii z DAP na NŚDAP 

(Narodowo Śocjalistyczną Partię Robotniko w 

Niemieckich). Ciekawostką jest to, z e partia o 

bardzo podobnej nazwie istniała juz  na terenie 

Austrii, więc i to Hitler zapoz yczył.  

Historia flagi NSDAP 

 Hitler był pod wraz eniem tego, z e na ko-

munistycznych manifestacjach było morze czer-

wonych flag. Chciał wykorzystac  ten aspekt psy-

chologiczny, ale ro wnoczes nie nie chciał byc  ko-

jarzony z komunistami. Wtedy dentysta Fredrich 

Kronn zaproponował mu projekt flagi, kto ra mia-

ła składac  się ze swastyki w białym ko łku na 

czerwonym, prostokątnym tle. Hitlerowi jednak 

nie spodobał się ten pomysł, poniewaz  kojarzył 

mu się ze stowarzyszeniem Thule, a przyszły 

dyktator był sceptyczny wobec wierzen  grupy. 

Postanowił więc własnoręcznie zmienic  wygląd 

flagi. Zmienił kształt swastyki, przekręcił ją o 45 

stopni i wpisał w kwadrat o ro wnych ramionach. 

Czerwone tło nowej flagi miało symbolizowac  

socjalizm, białe koło – rasę aryjską, a sama swa-

styka miała oznaczac  aryjskiego wojownika bro-

niącego swojej rasy. Wszystko to zostało 1:1 sko-

piowane z filozofii Von Lista. 

Hitler w więzieniu i „Mit XX wieku” 

 Niedługo po tym miał miejsce pucz Mona-

chijski (nieudana pro ba przejęcia władzy przez 

Hitlera i generała Ericha Ludendorffa), po kto -

rym Hitler trafił do więzienia a NŚDAP zostało 

rozwiązane. Podczas swojego pobytu w więzie-

niu, Hitler napisał ksiąz kę „Mein Kampf”. Jednak 

dla historii NŚDAP i III Rzeszy to nie dzieło Hitle-

ra było kluczowe. Autorem przełomowego utwo-

ru był Alfred Rosenberg – jedna z najwaz niej-

szych person w otoczeniu Hitlera. Napisał on „Mit 

XX wieku”, 

ksiąz kę, kto ra 

była przesy-

cona mistyką i 

antysemity-

zmem. Na tym 

teks cie opie-

rała się histo-

ria, polityka, 

etyka i nauka 

III Rzeszy.  

 Gdy 

Hitler przeby-

wał w aresz-

cie, antyse-

micki ruch 

ciągle dojrze-

wał, więc gdy w 1933 roku przyszły fu hrer został 

kanclerzem Niemiec, rasizm był powszechny. 

Śwastyka z symbolu uz ywanego przez małą gru-

pę ludzi została rozprzestrzeniona na wszystkie 

aspekty z ycia obywateli III Rzeszy. Od 1933 do 

1935 roku naro d niemiecki został prawie całko-

wicie poddany ideologii nazistowskiej. W 1935 

roku flaga partii NŚDAP została oficjalną flagą 

pan stwa, co było i jest ewenementem na skale 

s wiatową. 

Podsumowanie 

 Hitler przez całe 12 lat swojej władzy za-

stosował masę sztuczek socjotechnicznych, dzię-

ki kto rym swastyka stała ukochanym symbolem 

nazisto w, a została znienawidzona przez resztę 

s wiata az  do czaso w wspo łczesnych.  

 

Wojciech Zieliński, klasa IA 

   DZIAŁ O TEMATYCE HIŚTORYCZNEJ 

BLIŻEJ PRZESZŁOŚCI 
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Poszukując dobrego zakończenia 

Wyobraź sobie, że 

cofasz się do czasów 

PRL-u i musisz mie-

rzyć się z zupełnie 

inną rzeczywisto-

ścią niż z ta, do któ-

rej jesteś przyzwy-

czajony. Wszystko 

jest zupełnie od-

mienne, a dla ludzi 

żyjących w tamtym 

okresie jest to co-

dzienność i nie rozumieją ciebie. 

 „Teatr Niewidzialnych Dzieci” Marcina 

Śzczygielskiego to historia dzieci z domu dziecka 

w czasach PRL-u. Dowiadujemy się, jak wygląda 

ich zwyczajny dzien  oraz z czym muszą się mie-

rzyc . Atmosferę czaso w pomaga zrozumiec  opisa-

na sytuacja polityczna i gospodarcza naszego kra-

ju. Gło wnym bohaterem jest Michał, kto ry wraz 

ze swoimi przyjacio łmi z domu dziecka, postana-

wia stworzyc  własny teatr, kto ry ma byc  ich gło-

sem sprzeciwu w sprawie, kto ra ich łączy. Jeste-

s my s wiadkami ro z nych perypetii bohatero w i ich 

teatru.  

 Ksiąz ka ma bardzo specyficzny klimat. 

Teoretycznie dzieją się rzeczy, do kto rych czło-

wiek jest przyzwyczajony, spodziewa się ich. Mo-

z emy niekiedy uznac , z e akcja jest bardzo wolna, 

a jednak podczas czytania odczuwa się lekki nie-

poko j o bohatera, czy o to, jak się wszystko poto-

czy. Osobis cie przez całą ksiąz kę poszukiwałam 

tego „dobrego zakon czenia”, jednak – na marne. 

Teoretycznie wydarzenia nie kon czą się z le, ale 

nie mają tez  pozytywnego rozwiązania.  

 Ta historia potrafi złapac  za serce oraz 

wzruszyc  przez s wietnie ukształtowanych boha-

tero w. Mam wraz enie, z e Śzczygielski az  do per-

fekcji opanował wykreowanie wiarygodnego 

dziecięcego bohatera. W „Teatrze Niewidzialnych 

Dzieci” czuc , z e dziecko jest dzieckiem, kto re nie 

wie jeszcze wszystkiego, ma swoje problemy, ale i 

pro buje po swojemu zrozumiec  otaczający s wiat. 

I zdecydowanie to nie jest postac  dorosłego osa-

dzona w ciele dziecka, kto rą czasem pro bują nam 

zaprezentowac  inne dzieła kultury. Dodatkowego 

uroku daje sposo b pisania, jakby to sam gło wny 

bohater przedstawiał swoje losy. Śprawia to, z e 

czytelnik bardziej rozumie perspektywę Michała 

oraz odbiera go bardziej autentycznie. 

 Marcin Śzczygielski napisał ksiąz kę, kto ra 

w zalez nos ci od wieku czytelnika pozwala mu od-

kryc  ro z ne konteksty, spojrzec  na s wiat przedsta-

wiony z innej perspektywy. Podczas czytania za-

stanawiałam się, czy oby na pewno moz na „Teatr 

Niewidzialnych Dzieci” polecic  młodszym odbio-

rom, poniewaz  ta pozycja dotyka dos c  trudnych 

temato w. Totez  zdecydowanie bardziej zachęcam 

młodziez  i dorosłych do zmierzenia się z tą lektu-

rą. 

 „Teatr Niewidzialnych Dzieci” to historia 

łapiąca za serce. Jej zdecydowanym autem są 

s wietnie wykreowani bohaterowie i ciekawy kli-

mat. Czasem podczas lektury miało się ochotę do-

konac  niemoz liwego: wejs c  i pocieszyc  bohate-

ro w. W tej ksiąz ce nieustannie przeplata się smu-

tek i rados c  dziecięca, ale niestety z ycie nie zaw-

sze jest kolorowe. 

Aleksandra Świetlicka, klasa IV C 
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Zastanawiacie się, co robić w jesienne wieczo-

ry zamiast oglądania telewizji lub siedzenia w 

telefonie? Spieszę wam z poradą. Jeśli nie 

chcecie wstawać z łózka, a jednocześnie macie 

ochotę przeżyć przygodę, sięgnijcie po książki 

Sarah J. Maas z cyklu „Szklany Tron”, które 

wciągną was w świat intryg, romansu, przy-

jaźni, zaufania i poświęcenia. Zanurzycie się w 

nich bez opamiętania i nie będziecie się mogli 

od nich oderwać. Książki opowiadają o sarka-

stycznej i odważnej Cealenie Sardothein naj-

lepszej zabójczyni w kraju, która odkrywa sie-

bie na nowo.  

 Pierwszy tom wprowadza nas w całą fabu-

łę serii, opowiada o gło wnej bohaterce i jej nie-

fortunnej sytuacji, w kto rej się znajduje. Bierze 

ona udział w niebezpiecznym turnieju na s mierc  i 

z ycie o tytuł kro lewskiego zabo jcy. Jednak pod-

czas tego wydarzenia niekto rzy zawodnicy zaczy-

nają znikac , a ich ciała znajdowane są w ro z nych 

zakamarkach kro lestwa. Drugi tom ukazuje nam 

dalsze losy postaci, jej następne przygody takie 

jak np. przystąpienie do tajnej grupy, kto ra 

wszczyna bunt przeciw człowiekowi odpowie-

dzialnemu za s mierc  całej rodziny dziewczyny. 

Pozostałe częs ci pokazują nam prawdziwe obli-

cze bohaterki, autorka wyciąga wszystkie karty 

na wierzch i ukazuje, kim naprawdę jest Calaen. 

Dziewczyna odkrywa w sobie moc, kto ra daje jej 

potęgę, ale takz e zrzuca na jej barki odpowie-

dzialnos c , z jaką wiąz e się tak potęz na siła. Obser-

wujemy takz e przygotowania do wojny, kto ra po-

rusza cały kraj.  

 Czytelnik dorasta wraz z bohaterką. Kaz da 

kolejna częs c  serii staje się coraz bardziej intry-

gująca, powaz na i spektakularna – następny tom 

przebija wczes niejszy, szczego lnie kiedy do gry 

wkraczają fae i staroz ytna magia. W tym miejscu 

warto wspomniec , jak w cyklu został wiarygodnie 

wykreowany fantastyczny s wiat – jest w nim do-

pieszczony kaz dy szczego ł. Na uwagę zasługuje 

ro wniez  moz liwos c  zobaczenia zdarzen  z per-

spektywy ro z nych postaci, z kto rymi wiąz ą się 

emocjonujące, tajemnicze historie. Śkrzywdzeni 

przez los bohaterowie tworzą wspierającą się ro-

dzinę, co prawda nie z więzo w krwi, ale z czegos  

ro wnie silnego – miłos ci stworzonej na wzajem-

nym zaufaniu. 

 Polecam tę ksiąz kę osobom, kto re chcą 

przez yc  przygodę w domowym zaciszu pod cie-

płym kocem z herbatą w ręce. Czy Celaena zdoła 

zdemaskowac  wrogo w, zanim sama stanie się 

ofiarą? Przekonajcie się sami, wejdz cie w s wiat 

pełen intryg, nadprzyrodzonych istot i ciągłej 

walki o lepsze jutro. Zanurzcie się w lekturze i 

dajcie się porwac  przygodzie.  

Ida Kalicka, klasa I A 

 Fantastyka na jesienne wieczory 
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Wielki powrót po 40 latach 

O trasie koncertowej ABBY w Polsce i w in-

nych krajach, początkach  istnienia kultowego 

zespołu lat 70. i 80., ciekawostkach z życia 

członków bandu, jak z chwilowej przerwy zro-

biła się 40-letnia wyrwa w działalności 

szwedzkiej grupy oraz o nowej i ostatniej pły-

cie wydanej przez zespół. 

 Trasa koncertowa zespołu rozpoczęła się 

27 maja tego roku w ABBA Arena w Londynie. Na 

scenie jednak nie pojawił zespo ł tylko… ABBAta-

ry, czyli zwizualizowane komputerowo wersje 

ABBY. Wszystkimi efektami specjalnymi zajęła 

się firma Industrial Light & Magic załoz ona przez 

George’a Lucasa. Wielomiesięczna praca dała 

znakomite efekty. Do tego na scenie wystąpił 10-

osobowy zespo ł muzyczny. Wkro tce cyfrowa AB-

BA pojawi się takz e w Polsce!  Koncerty mają od-

byc  się we Wrocławiu, Zabrzu, Poznaniu, Krako-

wie, Bydgoszczy, Gdyni, Koszalinie, Śzczecinie i 

Warszawie. Śprzedaz  bileto w rozpoczęła się 7 

wrzes nia 2022 r. a koncerty odbędą się w paz -

dzierniku. Po trasie koncertowej zespo ł ABBA 

zakon czy swoją działalnos c .  

 Benny Anderson był członkiem zespołu 

pop-rockowego Hep Śtars. W 1966 r. napisał pio-

senkę „Isn’t It Easy To Śay” z Bjo rnem Ulvaeusem. 

Od tego momentu męz czyz ni zaprzyjaz nili się i 

rozpoczęli wspo łpracę. Podczas 14. Konkursu 

Piosenki Eurowizji Benny poznał Anni-Frid Lyng-

stand, a Bjo rn Agenethę Fa ltskog na nagraniu 

specjalnego programu telewizyjnego. Cała czwo r-

ka podjęła się pro by wspo łpracy na Cyprze w 

kwietniu 1970 r. Muzycy występowali w ro z nych 

programach i na scenach, ale rozgłos dał im wy-

dany 26 wrzes nia 1973 r. pierwszy album pt. 

„Ring Ring”. To był początek  istnienia zespołu 

ABBA. Jego nazwa wzięła się od pierwszych liter 

imion członko w zespołu, co więcej druga litera 

„b” została odwro cona przez przypadek przez 

Benny’ego podczas sesji zdjęciowej, na kto rej 

kaz dy z artysto w miał trzymac  swo j znak.  

 Pod koniec 1973 r. ABBA została wybrana 

na reprezentanta Śzwecji w 19. Konkursie Pio-

senki Eurowizji z utworem „Waterloo”, kto ry 

przynio sł im zwycięstwo. Od tego momentu ze-

spo ł zaczął wyjez dz ac  w trasy koncertowe. Potem 

wyszły takie single jak „Mamma Mia”, „The Win-

ner Takes It All” czy „Money, Money, Money”.  AB-

BA stała się jednym z najpopularniejszych zespo-

ło w lat 70 i 80. 

 Od 1982 r. Anni i Agnetha zaczęły wyda-

wac  własne single, a Bjo rn i Benny poszli własną 

drogą. W 1999 r. rozpoczęły się prace nad musi-

calem „Mamma Mia”, w kto rym s ciez ka dz więko-

wa miała byc  złoz ona z piosenek ABBY wykony-

wanych przez aktoro w. W 2018 r. ogłoszono re-

aktywację ABBY i wydanie nowych piosenek. 

 2 wrzes nia 2021 r. został wydany krąz ek 

„Voyage” z nowymi piosenkami ABBY. Charakter 

utworo w nawiązuje do dawnej s wietnos ci bandu. 

Moz emy tam znalez c  m.in.: „When You Danced 

With Me”, „Don’t Śhut Me Down” czy „No Doubt 

About It”. Przykrą niespodzianką dla fano w jest 

fakt, z e jest to juz  ostatnia płyta tego zespołu.  

  Julia Michalska, klasa I A  
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Kolejny mundial a problemy wciąż te same 

Już za niecałe 40 dni w Ka-

tarze rozpoczną się XXII 

Mistrzostwa Świata w Pił-

ce Nożnej Mężczyzn. Nasza 

kadra choć z wieloma per-

turbacjami, zdołała się na 

nie zakwalifikować. Jak 

zawsze liczymy na dobry 

wynik, a może nawet bar-

dziej na dobrą grę naszej 

reprezentacji. Zwłaszcza, 

że biało czerwoni w ostat-

nich latach lubią powielać 

schemat: mecz otwarcia, mecz o wszystko i 

mecz o honor.  

 W tym roku los zdecydował się umies cic  

naszą kadrę w bardzo egzotycznej grupie C, w 

kto rej o awans do fazy pucharowej będziemy się 

bic  z Meksykiem, Arabią Śaudyjską oraz, wydaje 

się, najmocniejszą Argentyną. By przeanalizowac  

szanse Polako w na wyjs cie z grupy i złamanie 

wieloletniego szablonu, przyjrzyjmy się bliz ej na-

szym rywalom. 

Meksyk 

 Włas ciwie obecną sytuację naszych pierw-

szych przeciwniko w moz emy okres lic  ironicznie 

jako „niezły Meksyk”. Ich reprezentacja jest bar-

dzo pogubiona, trener mocno rotuje składem, a 

jeszcze mocniej ustawieniem. Przez całe elimina-

cje ich kadra grała systemem 4 – 3 – 3, gdy nagle 

w kluczowych momentach przed mundialem tre-

ner Martino decydował się na grę w formacji 3 – 

4 – 3, w kto rej piłkarze nie potrafią się odnalez c . 

Na szkoleniowca spada coraz większa fala krytyki 

za sprawą słabych wyniko w w meczach, a takz e 

za brak powołania dla m.in. Javiera Hernandeza, 

kto ry według kibico w mo głby pomo c druz ynie w 

awansie. Dodatkowo z powodu kontuzji wypadło 

im dwo ch niezwykle waz nych piłkarzy: Jesus Co-

rona oraz Raul Jimenez. Śytuacja Meksyku na ten 

moment naprawdę nie wygląda kolorowo. Jednak 

pamiętajmy, z e ta druz yna w kaz dej chwili moz e 

się odrodzic  i stoczyc  z Polakami bo j o awans do 

fazy medalowej. 

Arabia Saudyjska 

 Włas ciwie reprezentacja tego kraju od po-

czątku była stawiana w roli „chłopca do bicia”. 

Jest ona zdecydowanie najsłabsza w naszej gru-

pie i przynajmniej w teorii powinna to byc  szybka 

wygrana naszych reprezentanto w. Tym bardziej, 

z e Śaudyjczycy nie zachwycają swoją grą. Ostat-

nie dwa mecze zakon czyli bezbramkowym remi-

sem w słabym taktycznie stylu. Jes li chodzi o naj-

większe gwiazdy ich kadry, to nalez ą do nich: Al. - 

Dawsari oraz Al. - Śhehri.  
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Argentyna 

 Zdecydowanie najsil-

niejsza druz yna naszej grupy, 

kto ra do turnieju przystępuje 

jako mistrzowie Ameryki Połu-

dniowej. Od lat kro lują na are-

nie międzynarodowej i są na 3 

miejscu w rankingu FIFA. Zde-

cydowanie ich największymi 

gwiazdami są Paulo Dybala, 

Angel Di Maria, Emiliano Mar-

tí nez czy Lionel Messi, na kto -

rego pojedynek z Robertem Lewandowskim 

wszyscy kibice ostrzą sobie zęby. Argentyna typo-

wana jest jako murowany zwycięzca naszej gru-

py, ale takz e znajduje się obok Brazylii, Anglii, 

Hiszpanii, Francji i Belgii w gronie faworyto w do 

wygrania całego turnieju. 

Polska 

 Naszej kadrze niestety zdecydowanie bli-

z ej do chaotycznego Meksyku niz  do uporządko-

wanych biało-błękitnych. Jednym z wielu proble-

mo w, kto re nas męczą, jest brak trybu meczowe-

go kilku z  naszych reprezentanto w. Ligii, w kto -

rych grają, utrudniają im oczekiwane zaangaz o-

wanie się w druz ynowe zmagania biało-

czerwonych.  Taka sytuacja będzie dotyczyc  m.in. 

Grzegorza Krychowiaka, Karola Ś widerskiego i 

Kamila Jo z wiaka, kto rych sezony klubowe kon czą 

się na ponad miesiąc przed pierwszym meczem 

Polako w na Mistrzostwach Ś wiata. Co za tym 

idzie Czesław Michniewicz moz e miec  powaz ne 

obawy dotyczące ich formy. Kolejnym proble-

mem, z kto rym od lat boryka się nasza reprezen-

tacja, jest brak lewego wahadłowego oraz defen-

sywnego pomocnika. Zwłaszcza, z e Grzegorz Kry-

chowiak, piłkarz saudyjskiego Al-Śhabab, kto ry 

występuje na tej pozycji, jest bardzo krytykowany 

za brak formy, słabą grę i niezwykłą łatwos c  w 

zbieraniu kartek. Jeszcze inną trudnos cią, z kto rą 

selekcjoner musi sobie poradzic , jest znalezienie 

przynajmniej trzech piłkarzy, kto rzy będą 

„rządzic ” w s rodku pola. Zwłaszcza, z e w budowa-

niu wielu akcji bramkowych, to włas nie ta pozy-

cja piłkarza odgrywa najistotniejszą rolę. 

 Zdecydowanie nie jestes my typowani w 

roli faworyto w do zwycięz enia w całych mistrzo-

stwach. Miejmy jednak nadzieję, z e Polacy zasko-

czą kibico w i zostaną czarnym koniem turnieju.  

Julia Ścisło, klasa IV C 
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Fenomen Igi Świątek 

Chyba można śmiało zaryzykować stwierdze-

nie, że nie ma osoby, która nie słyszałaby choć  

raz nazwiska Świątek. Szczególnie ostatnio 

zrobiło się głośno o naszej polskiej tenisistce 

za sprawą jej wygranej w finale turnieju wiel-

koszlemowego, kiedy pokonała Tunezyjkę 

Uns  Dżabir  w dwóch setach 6:2, 7:6 i tym sa-

mym zdobyła trzeci tytuł Wielkiego Szlema. 

Na czym polega  fenomen Igi Świątek. 

Dzieciństwo i lata młodzieńcze. 

 Iga Ś wiątek urodziła się 31 maja 2001 r. w 

Warszawie w rodzinie o silnych sportowych tra-

dycjach. Jej ojciec jest byłym reprezentantem Pol-

ski w wios larstwie, kto ry wziął udział w wielu 

międzynarodowych zawodach sportowych w tym 

letnich Igrzyskach Olimpijskich w Śeulu w  1988 

r. Matka Igi jest natomiast ortodontką. Tenisistka 

ma ro wniez  starszą o trzy lata siostrę Agatę, kto ra 

takz e trenowała tenis, lecz w rezultacie pos więci-

ła się karierze medycznej. 

Kariera juniorska 

 Iga rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 

pięciu lat i szybko zaczęła odnosic  pierwsze suk-

cesy na szczeblu juniorskim. W 2015 roku w pa-

rze z Mają Chwalin ską zdobyła tytuł mistrzyni 

Europy. Rok po z niej para osiągnęła triumf w ka-

tegorii kadeto w. W 2016 roku razem z Mają 

awansowały do finału Australian Open w grze po-

dwo jnej dziewcząt, lecz zostały w nim pokonane 

przez Biance Andreescu i Carson Branstine. W 

czerwcu 2018 roku Iga triumfowała w finale wiel-

koszlemowego French Open w konkurencji gry 

podwo jnej. Miesiąc po z niej zwycięz yła w Wim-

bledonie w grze pojedynczej, pokonując w finale 

Śzwajcarkę Leonie Kung. W paz dzierniku 2018 

roku Iga wystąpiła na Letnich Igrzyskach Olimpij-

skich Młodziez y w  Buenos Aries, na kto rych zdo-

była złoty medal. 

Kariera zawodowa 

 Warto dodac , z e juz  w roku 2016 w wieku 

15 lat Iga „przeszła na zawodowstwo” i wygrała 

debiutancki  turniej zawodowy ITF w Śztokhol-

mie. Rok po z niej zajęła pierwsze miejsce w swo-

im drugim zawodowym turnieju ITF w Bergamo. 

Co waz ne Iga po wygraniu juniorskiego Wimble-

donu w lipcu 2018 roku postanowiła zakon czyc  

karierę juniorską i zacząc  budowac  swo j ranking 

WTA. Śezon 2019 roku rozpoczęła od kwalifikacji 

do zawodo w w Auckland – jej pierwszego w ka-

rierze turnieju WTA. W kwietniu 2019 roku po 

raz pierwszy w karierze Ś wiątek dostała się do 
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turnieju gło wnego cyklu WTA, 

dzięki pozycji zajmowanej w 

rankingu, a miało to miejsce na 

zawodach w Lugano. 5 kwietnia 

2019 r. po raz pierwszy awan-

sowała do pierwszej setki ran-

kingu, zajmując 88. pozycję i 

zostając jednoczes nie najwyz ej 

sklasyfikowaną polską tenisist-

ką. Następnie w wielkoszlemo-

wym French Open pokonała w 

pierwszej rundzie 6:3, 6:0 Śele-

nę Janicijevic.  Śezon 2020 roz-

poczęła od udziału w wielkosz-

lemowym Australian Open.  Po 

zwycięstwie we French Open 2020 roku, gdzie w 

meczu finałowym pokonała Śofię Kenin 6:4, 6:1, 

została pierwszym polskim zwycięzcą turnieju 

wielkoszlemowego w grze pojedynczej. Śezon 

2021 roku rozpoczęła od gry w turnieju 

w Melbourne. Kolejnym sukcesem Igi Ś wiątek by-

ły zawody w Adelaide, w czasie kto rych sięgnęła 

po drugi w karierze tytuł zawodo w cyklu WTA 

Tour. W Rzymie w meczu mistrzowskim triumfo-

wała 6:0, 6:0 nad byłą liderką rankingu Karolí ną 

Plí s kovą, tym samym sięgając po trzeci w karie-

rze tytuł zawodo w cyklu WTA Tour i pierwszy 

tytuł rangi WTA 1000. Z kolei 4 kwietnia 2022 

roku jako pierwsza Polka została liderką listy 

WTA. Podczas wielkoszlemowego UŚ Open na-

sza liderka rankingu w pierwszych czterech run-

dach odniosła zwycięstwa w meczach z: Jasmine 

Paolini 6:3, 6:0, Śloane Śtephens 6:3, 6:2, Lauren 

Davis 6:3, 6:4 oraz Jule Niemeier  2:6, 6:4, 6:0. W 

c wierc finale  Ś wiątek trafiła na Jessicę Pegulę, 

kto rą pokonała 6:3, 7:6(4). W po łfinale Polce 

przyszło się zmierzyc  z Aryną Śabalenką, kto rą 

pokonała w trzech setach: 3:6, 6:1, 6:4. W finale 

mierzyła się natomiast z Uns Dz abir, kto rą poko-

nała z wynikiem 6:2, 7:6(5). Zdobyła w ten spo-

so b swo j dziesiąty tytuł w cyklu WTA Tour oraz 

trzeci tytuł wielkoszlemowy. Iga Ś wiątek została 

pierwszą polską triumfatorką UŚ Open. 

Ciekawostki 

 Iga jez dzi na turnieje z psycholoz ką, gdyz  

dzięki jej specjalistycznej pomocy łatwiej radzi 

sobie ze sportowymi emocjami.  Iga kocha koty, 

jest włas cicielką zwierzaka o imieniu  Grappa. Jej 

ulubiony deser to Tiramisu, kto ry znajduje często 

w zdobytym pucharze, jako niespodziankę od or-

ganizatoro w turnieju. Uwielbia klasyczną muzykę 

rockową, kto ra towarzyszy jej podczas przygoto-

wan  do zawodo w. 

 Niewątpliwie Iga Ś wiątek to obecnie naj-

lepsza polska tenisistka, kto ra pomimo młodego 

wieku juz  zapisała się złotymi literami w historii 

polskiego sportu. 

 

Michalina Andrychowicz,  klasa IV C 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%ADna_Pl%C3%AD%C5%A1kov%C3%A1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%ADna_Pl%C3%AD%C5%A1kov%C3%A1
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Czy sport może uratować życie? 

Odpowiedź brzmi – tak. Wiadomo, że im dłu-

żej nasze ciało będzie w dobrej kondycji, tym 

lepiej. Czasami jednak sport przyczynia się nie 

tylko do utrzymania sprawności fizycznej, lecz 

także jest w stanie zapewnić człowiekowi dru-

gie życie. Znajdziemy na to wiele przykładów. 

        Jedną z najpopularniejszych oso b, kto ra zmie-

niła z ycie dzięki piłce noz nej to Cristiano Ronaldo 

– według wielu oso b najlepszy piłkarz wszech 

czaso w. Dorastał w biednej dzielnicy w domu, 

kto ry przeciekał, kiedy padał deszcz. Był niedoz y-

wiony i wychudzony. Ronaldo stawiał swoje 

pierwsze kroki w piłce noz nej, mając 3 lata. Kiedy 

chłopak grał w Nacionalu ze swoim przyjacielem 

Albertem Fantrau, dostał informację od trenera, 

z e ten, kto ry strzeli więcej golo w, dostanie się do 

szko łki prestiz owego Śportingu  Albert stał przed 

taką samą szansą, co Ronaldo, mo gł strzelic  bram-

kę, ale stwierdził, iz  poda do Cristiano , kto ry we-

dług niego bardziej zasługiwał na to, by dostac  się 

do szko łki klubu z Lizbony. Niekto rzy mo wią, z e 

była to najlepsza asysta w historii futbolu. 

       Następnym dowodem na to, jak sport moz e 

diametralnie zmienic  czyjes  z ycie, jest historia 

Mike’a Tysona. Przyszły bokser wychował się na 

Brooklynie w Nowym Jorku, miał trudne dziecin -

stwo. Kradziez e i morderstwa w jego dzielnicy 

były na porządku dziennym. Młody Tyson wda-

wał się w wiele bo jek oraz kradł, w wieku 13 lat 

został aresztowany przez policję. Za wykroczenia 

i przestępstwa trafił do poprawczaka, w kto rym 

poznał Bobby’ego Śtewarta – byłego boksera. 

Bobby trenował chłopca , nim oddał go pod opie-

kę Cus D ’ Amato. Gdy Tyson miał 16 lat, zmarła 

jego matka, z ył pod okiem swojego trener. „Iron 

Mike” jest obecnie uznawany za jednego z najlep-

szych boksero w, a o jego osiągnięciach moz na by 

było mo wic  godzinami.  

       Patrząc na historię obu sportowco w moz na 

powiedziec , z e trudne warunki z ycia przyczyniły 

się do ich sukcesu. Śport uratował im z ycie, nie 

wiadomo, co by się teraz z nimi działo. Według 

mnie obaj męz czyz ni są przykładem, z e dzięki pa-

sji i silnej woli moz na wydostac  się z kaz dej dra-

matycznej sytuacji. Śwoimi osiągnięciami zapisali 

się w historii na zawsze. Takie osoby jak te po-

winny byc  przykładem dla oso b z mojego pokole-

nia. Moz e warto zadac  sobie pytanie: a jak ja mo-

gę odmienic  swoje z ycie?   

Krystian Falkowski, klasa I A 
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Średniowieczne kanony mody 

„Średniowieczna moda jest oczywista i prze-

widywalna, bo była inspirowana głęboką wia-

rą ludzi w tamtym okresie. To ich gorliwość i 

kościół wymusiły tak spokojne ubiory”. Za-

pewne większość z nas w ten sposób myśli o 

modzie z wieków średnich, a jest to dość ste-

reotypowy osąd.  

 Ś redniowiecze to epoka, kto ra przede 

wszystkim kojarzy nam się z barbarzyn skim, 

mrocznym okresem zacofania i zabobono w. Go ro-

wały w niej wzorce takie jak s więty asceta, rycerz, 

władca i dama serca. Jak wiemy, s redniowiecze to 

okres dominacji męz czyzn, ale jak zawsze pod 

względem mody minimalną przewagę miały ko-

biety. 

 Teraz wyobraz my sobie, z e mamy wiek X, 

czyli początek s redniowiecza w Polsce. Architek-

tura, rzez ba i malarstwo są podporządkowane 

religii. Warstwy społeczne, kto re kształtują kultu-

rę to duchowien stwo i rycerstwo. Ws ro d nieza-

mieszkanych tereno w, puszcz mamy rozsiane 

zamki rycerskie otoczone osadami poddanych. 

Wykonują oni prace potrzebne do funkcjonowa-

nia gospodarstw pana i własnych. Śamowystar-

czalnos c  obejmuje tez  odziez , kto rą tworzono od 

podstaw: hodowla zwierząt, uprawa ros lin, po z -

niej wyro b surowco w tkackich i szycie ubioru. W 

produkcji domowej gło wną rolę odgrywała pro-

stota przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

Tkaniny i kro j były bardzo proste, powaz ne, 

szczelnie okrywające ciało tak, jak kos cio ł naka-

zał. Zdobienia były wyłącznie widoczne w ubio-

rach rycerzy i giermko w i pełniły funkcję znako w 

herbowych. Potrzeba wyro z niającego się ubioru 

była zaspokajana zestawieniami mocnych barw, 

kontrastujących ze sobą. Barwniki były pozyski-

wane z ros lin i zwierząt, przez co barwy były sto-

nowane. Tak moz na by było zakon czyc  opis mody 

s redniowiecza, ale my zgłębimy temat.  

 Ubio r męski jak i kobiecy był bardzo do 

siebie podobny, a jedyną ro z nicą była długos c  

stroju. Gło wnymi częs ciami garderoby męz czyzn i 

kobiet były obszerne podwo jne tuniki o innych 

barwach. Ta od spodu miała długie, wąskie ręka-

wy, a wierzchnia była bez nich. Bywały tez  takie z 

szerokimi rękawami ro z nej długos ci. Na to 

wszystko zakładano jeszcze tzw. płaszcz paluda-

mentum, kto ry spinano z przodu lub na ramieniu 

kosztowną spinką – fibulą.  

 Do XI wieku męz czyz ni nosili kro tkie tuni-

ki do kolan przepasane w pasie i ro wnie kro tkie 

płaszcze. Po z niej ta forma ubioru stała się typową 

odziez ą dla chłopo w i młodziez y. Ubiorem rycer-

skim była wtedy tunika sięgająca połowy łydek 
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przepasana na biodrach metalowym pasem; wraz 

z długos cią tuniki wydłuz ała się  długos c  płasz-

cza. 

 W XII w. ws ro d warstwy rycerskiej zaczę-

to zwracac  uwagę na wygląd zewnętrzny. Kro j 

ubioru stał się bardziej wyszukany. Tuniki miały 

wąski kro j w ramionach, a u dołu silnie poszerza-

no je klinami. Małe wycięcie z przodu obok szyi 

zapinano na guzik, tak jak obcisłe rękawy do łok-

cia, kto re dodatkowo przyozdabiano jedwabnym 

obszyciem.  Śuknie kobiece w tym czasie były ob-

cisłe do bioder, a u dołu fałdziste. Tuniki spodnie 

i wierzchnie miały identyczny kro j, ale ro z niły się 

długos cią i rękawami. Wykro j dekoltu miał pod-

kres lac  owal szyi. Kreacje były sznurowane do 

bioder z tyłu lub z boku. Rękawy wierzchnie po-

szerzono u dołu i podobnie jak brzeg sukni doty-

kały ziemi. Celem tego było wyszczuplenie figury, 

co uwaz ano w s redniowieczu za warunek piękna.  

 Ubio r kobiet w XIII wieku uległ zmianie. 

Śpodnia tunika nadal przylegała do bioder, a w 

szwach bocznych była rozszerzana klinami. Była 

długa, sięgająca do ziemi. Śuknia wierzchnia prze-

stała miec  rękawy lub czasem miała je przywiązy-

wane. Były one przymarszczone lub rozkloszowa-

ne od tali i były tak długie, z e idąc trzeba było je 

podtrzymywac  ręką. 

 Nakrycia głowy kobiet były ro z norodne. 

Męz atki okrywały głowy białymi chustami, kto re 

całkowicie zasłaniały włosy i to od nich powstało 

okres lenie „białogłowa”. Z czasem chusty przyj-

mowały formę czepco w układanych na sztyw-

nych obręczach. Noszono tez  pło cienne opaski, 

zdobione falbankami, ząbkami lub haftem, a przy-

trzymywane były specjalnymi opaskami pod-

bro dkowymi. Podro z nym nakryciem głowy był 

kapelusz filcowy na siatkach ujmujący włosy. Na 

waz ne uroczystos ci dziewczęta na rozpuszczone 

włosy nakładały białe welony, a chłopcy na loki 

sięgające do ramion – złote opaski. 

 W okresie roman skim pojawiły się ubiory 

zwane „miparti”, kto re polegały na łączeniu z ko-

lorowych tkanin w kompozycje asymetryczne. 

Dla przykładu lewa połowa była innego koloru 

niz  prawa lub czasem na jednej z częs ci aplikowa-

no wzory. Przede wszystkim w ten sposo b nosili 

się chłopcy, a zwłaszcza giermkowie. Ten okres w 

historii nalez ał do czaso w feudalnych, a mimo to 

ubiory chłopo w i warstw uprzywilejowanych nie 

ro z niły się prawie wcale. 

 Śztuka gotycka to sztuka mieszczan ska – 

jej rozwo j był uwarunkowany rozbudowywaniem 

się miast. Zaczęły powstawac  organizacje rze-

mies lnicze, kto re zrzeszały ze sobą rzemies lni-

ko w jednej lub kilku pokrewnych specjalnos ci. 

Śztukę gotyku charakteryzuje religijna egzaltacja, 

wysmukłos c , a nawet ostros c  formy, ozdobnos c , a 

to wszystko odnajdziemy zaro wno w architektu-

rze, jak i w ubiorze. W dziedzinie stylizacji zaszło 

wtedy duz o zmian spowodowanych nowymi wa-

runkami produkcji odziez y. Wtedy ton modzie 

nadawały ubiory i stroje szyte przez wykwalifiko-

wanych ludzi w miastach. Inspiracje modowe pły-

nęły z Francji. Moda zaczęła się urozmaicac  i w 

tym czasie moz na zaobserwowac  zjawisko s wia-

domego kształtowania mody przez producento w 

odziez y. Bogacące się mieszczan stwo przyjmowa-

ło wszelkie nowinki modowe jak na przykład 

wspomniane „miparti”, kto re były niesamowicie 

wymys lne nie tylko w barwach, ale i w kroju: ob-

szywane dzwoneczkami, nacinane brzegi ubioru 

w skomplikowane zęby, ząbki, a takz e nakładane 

na siebie w kilku warstwach materiały. To 

wszystko miało miejsce w męskim ubiorze. Na 

zmianę mody dla pano w miało tez  wpływ wpro-
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wadzenie zbroi rycerzy. W czasie roman skim by-

ły to misiurki i kolczugi, a w wieku XV zaczęto juz  

powszechnie nosic  zbroje płatowe kute z grubych 

blach, pod kto re trzeba było wkładac  ochronne 

kaftany (obcisłe, watowane i pikowane, najgru-

biej na ramionach, gdzie zbroja najsilniej uciska-

ła). Taki kaftan noszony do obcisłych nogawic 

korzystnie podkres lał proporcje męskich sylwe-

tek. Na ich wzo r zaczęto szyc  ubio r wierzchni 

tzw. „jaki”.  

 Te nowsze ubiory tak jak dawniej były po-

dwo jne. Do kaftana od spodu sięgającego bioder 

przysznurowywano sukienne nogawice 

(podobnie jak pon czochy) stanowiące całos c  ze 

stopami. „Jaki” jako ubio r była nieco dłuz sza, dol-

ny brzeg był często wycinany w zęby, a rękawy 

kro tkie do łokcia wykan czano długimi zwisający-

mi paskami tkaniny lub futra. Pod koniec XIV 

wieku ubio r męski przyjął formy przesadne. Za-

częto poszukiwac  coraz lepiej przylegających do 

ciała strojo w, co przyczyniło się do podniesienia 

sztuki krawieckiej i stwarzało okazję do obmys la-

nia nowych fasono w. Wierzchnie ubiory męskie 

były fałdziste. Ludzie starsi, uczeni wkładali dłu-

gie, obszerne opon cze z szerokimi rękawami, 

opadającymi do ziemi, kto re były podbijane fu-

trem, sczepione w talii, a na biodrach dodawano 

im kosztowne ozdoby i metalowe pasy. W XV w. 

jedynie spodnie pozostały takie same: obcisłe i 

zawsze noszone z kaftanem wierzchnim, zwanym 

„robe”.  

 Ubiory kobiece w XIV wieku podobnie jak 

roman skie wysmuklały sylwetkę, poniewaz  były 

dłuz sze niz  postac  i nieunoszone rozkładały się 

na ziemi. Charakteryzowało je owalne wycięcie 

przy szyi rozszerzone na ramiona oraz dopaso-

wana suknia az  do bioder. Śuknie nadal nosiło się 

podwo jnie, a rękawy spodnie były bardzo obcisłe, 

zachodzące na dłonie prawie do palco w. Nato-

miast wierzchnie, najczęs ciej sięgające do łokcia, 

tak jak w męskich, miały doszyte do brzegu dłu-

gie, zwisające paski tkaniny lub futra. 

 W wieku XV moda kobieca doznała 

ogromnych zmian. Pierwszy raz uz yto sukni odci-

nanych. Linię odcięcia umieszczono pod samymi 

piersiami, do kto rych sięgał tro jkątny dekolt wy-

kon czony szalowym kołnierzem. Rękawy wyszy-

wano bardzo wysoko. Śpo dnice tych sukien były 

podwo jne i ro z niły się barwą, a ich długos c  sięga-

ła z przodu do sto p, a wierzchnia spo dnica fałdzi-

sta przechodziła z tyłu w tren. Śpecjalny charak-

ter kobiecej sylwetki nadawały gotyckie czepce. 

Białe chusty zostały obramowane z drobno rur-

kowanych, krochmalonych rysz. W zalez nos ci od 

formy chusty, sposobu obszycia, upięcia jej na 

głowie otrzymywano ro z ne kształty czepco w. 

Występowały one tylko w niekto rych krajach, 

szczego lnie w Czechach, w kto rych ta moda po-

wstała, ale popularnos cią cieszyła się ws ro d Pola-

ko w, Niemco w, Nadrenijczyko w, Angliko w. Czas 

mody ozdobnych czepco w przypadł na połowę 

XIV w. Natomiast w XV w. czepce zaczęły byc  zin-

dywidualizowane i dekoracyjne. Były robione z 

barwnych tkanin, kosztownych brokato w, aksa-

mito w, cienkich welono w i nadawano im ogrom-

ne rozmiary. Najbardziej popularne były czepce 

stoz kowe, ze spływającym i z wierzchołka welo-

nami tzw. „hennin”. Moda w XV wieku nakazywa-

ła nie tylko ukrywac  włosy, ale tez  sztuczne pod-

wyz szac  czoło przez wyskubanie włoso w. Wiel-

kie czepce przez kontrast sprawiały wraz enie 

zmniejszenia całej postaci kobiecej. 

 W wieku XV moz na zaobserwowac  zjawi-

sko, kto re polegało na s wiadomym zmienianiu 
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proporcji sylwetki męskiej i kobiecej na o wczesne 

ideały. Męz czyz ni chcieli wyglądac  na silnych i 

dzielnych, co podkres lały szerokie ramiona i smu-

kłe biodra z wydłuz eniem klatki piersiowej. Ko-

biety zas  upodabniały się do cichej, umartwiającej 

się, słabej i potrzebującej opieki damy, co dawały 

wąskie ramiona ze skro ceniem klatki piersiowej 

oraz wiotkos c  całej postaci. 

 Kolorystyka ubioro w gotyckich była po-

czątkowo jednolicie z ywa i kontrastowa. Jaskra-

wos c  była widoczna w ubraniach „miparti”, ale 

stopniowo zaczęto is c  w stronę stonowania kolo-

ro w, by nie były zbyt męczące. 

 Na szczego lną uwagę zasługują charakte-

rystyczne buty, kto re były płaskie i niezmiernie 

wydłuz one ostrymi noskami. Długos c  była uza-

lez niona od dostojnos ci osoby noszącej je. Dla 

przykładu rycerze z utytułowanych rodo w mogli 

nosic  obuwie o noskach nawet 60 cm. 

 O modzie w Polsce moz emy poczytac  w 

kronikach pierwszych Piasto w - znajdują się tu 

wzmianki o bogactwie strojo w na dworach. Moda 

nie dotyczyła rycerzy, mas ludnos ci rolniczej, 

miejskiej, poniewaz  nadal ubierały się one w pło t-

no i sukno samodziałowe czy koz uchy. W Polsce z 

takich charakterystycznych dla nas trendo w mo-

dowych da się wyro z nic  męskie fryzury, kto re by-

ły okrągło podstrzyz one i wygolone nad uszami, 

tzw. „fryzura na garnek”. Chustki owijane na szyi 

noszone były przez młodych męz czyzn, a kobiety 

okrywały głowy czepcami.          

  Śtwierdzenia mo wiące o nudzie w modzie 

s redniowiecza są zatem błędne. Tak naprawdę 

jest to epoka przepełniona kolorowymi ubrania-

mi i nietuzinkowymi pomysłami. Oczywis cie znaj-

dą się tez  dziwne trendy jak wyskubywanie wło-

so w w celu zmniejszenia całej swojej postaci. 

Trudno stwierdzic , co z mody s redniowiecza no-

simy do dzis , poniewaz  na ulicy nikogo w 

„miparti” nie spotkamy, ale na pewno epoka mia-

ła ogromny wpływ na podejs cie ludzi do mody i 

wzrost s wiadomos ci wobec tej dziedziny z ycia.  

Marta Dworzyńska, klasa IV C 
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   DZIAŁ O MODZIE 

„LICEALNIK” BYWA MODNY 

Moda wprost znad Nilu 

Czy zastana-

wialiście się 

kiedyś, w 

czym tak na-

prawdę cho-

dzili miesz-

kańcy jednej z 

pierwszych 

cywilizacji? 

Czy egipskie 

kobiety fak-

tycznie były 

tak dostojnie 

ubrane? Dlaczego mężczyźni nosili przepaski 

na biodrach? Na te pytania i inne postaram się 

odpowiedzieć. 

Z czego były zrobione ubrania Egipcjan? 

 W Egipcie, jak wszyscy wiemy, panuje go-

rący klimat, dlatego jego mieszkan cy ubierali się 

tak skąpo jak było to tylko moz liwe. Najczęst-

szym materiałem wło kienniczym był lekki i prze-

wiewny len, a to dla ludzi  z yjących na pustyn-

nych obszarach było przeciez  bardzo waz ne. 

Oczywis cie wyz sze warstwy społeczne nosiły 

okazjonalnie płaszcze z wło kien zwierzęcych, ale 

były one uznawane za nieczyste i nie moz na było 

w niech wchodzic  do s wiątyn . 

Jak się ubierano? 

 Kobiety nosiły lniane suknie do kostek 

zwane kalaziris, kto re co ciekawe nie zakrywały 

piersi, zazwyczaj nakładano na nie jeszcze su-

kienki zrobione w całos ci z koraliko w mającą 

funkcję jedynie ozdobną.  Poza tym kobiety nosi-

ły tez  plisowane szale czy peleryny. W po z niej-

szych dynastiach popularne stały się przylegające 

do ciała suknie zazwyczaj podtrzymywane na 

dwo ch ramiączkach. W modzie męskiej z okresu 

starszego pan stwa (2675 – 2170 p.n.e.) kro lowa-

ły owijane spo dnice z paskiem w talii, kto re na-

stępnie zostały wymienione na plisowane spo d-

nice z wyciętym tro jkątem z przodu stroju. Był to 

stro j męz czyzny niezalez nie od tego, czy był chło-

pem, czy faraonem. Śtatus pokazywany był dzięki 

zdobieniom paska i akcesoriom.    

Czy zatem wszyscy wyglądali tak samo?  

Oto z  nie. Śtroje egipskie były dos c  proste i 

jednolite w kształcie, a to, co je odro z niało, to bi-

z uteria i jakos c  materiału. Biz uteria była bardzo 

popularna w staroz ytnos ci bez względu na klasę 

społeczną. Ozdoby w bardzo jasnych odcieniach 

pozwalały Egipcjanom wyro z nic  się. Najczęs ciej 

preferowali błyszczące kamienie i metale szla-

chetne. Ale nie noszono tylko naszyjniko w, na 

porządku dziennym moz na było zobaczyc  kolczy-

ki, bransoletki, piers cionki i kołnierzyki na szyję, 

a ci, kto rych nie stac  było na metale, nosili ozdo-

by z koraliko w.      

Co z mody starożytnej pozostało do dziś? 

Oczywis cie makijaz , zamiłowanie do lnu, 

złota czy peruk. Ludnos c  Egiptu nosiła kohl 

(mieszaninę palonych migdało w, utlenionej mie-

dzi, ro z nokolorowych rud miedzi, popiołu i oło-

wiu) malowała powieki, brwi i rzęsy. Śtosowano 

puder oraz ro z  by podkres lic  zdrową cerę. Peruki 

były powszechnie noszone przez wszystkie klasy 

społeczne, najczęs ciej golono pod nie głowy.  

Maria Witan, klasa I A 
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   DZIAŁ O ZDROWYM ŚTYLU Z YCIA 

ZDROWO NA CO DZIEŃ 

Kiedy w życiu nastolatka pojawia się depresja 

We współczesnym świecie wiele młodych 

osób zmaga się z depresją. Z chorobą tą, jak 

wykazują badania, walczy aż 4% młodzieży, a 

jej objawy ma co piąty nastolatek. Liczba ta 

niestety nie maleje. 

Nieoczywiste objawy depresji 

 Depresja zaro wno jak u nastolatko w, tak i 

u oso b dorosłych, to nie byle problem, lecz na-

prawdę powaz na sprawa. Objawy mogą przeja-

wiac  się w charakterystyczny dla depresji sposo b, 

ale często trudno ją rozpoznac . Mamy ro z ne sko-

jarzenia wobec tej choroby. Najczęs ciej wiąz emy 

ją ze smutkiem czy przygnębieniem, lecz nie zaw-

sze one muszą wystąpic , tym bardziej u młodzie-

z y. Depresję u nastolatko w, szczego lnie w okresie 

dojrzewania, często mylimy z buntem młodzien -

czym. Warto tez  zaznaczyc , z e jes li ten „bunt” 

trwa nieco dłuz szy czas, to dorosłym, a szczego l-

nie rodzicom, powinna zapalic  się lampka w gło-

wie i powinni wszcząc  jakies  działania. 

Na jakie objawy warto zwrócić uwagę? 

Niepokojące zachowania, kto re często mogą sy-

gnalizowac  początki stanu depresyjnego: 

1. Zmiana apetytu. 

2. Problemy z koncentracją czy pamięcią. 

3. Problemy ze snem bądz  jego nadmiar. 

4. Chwiejnos c  nastroju. 

5. Obniz one samopoczucie i samoocena. 

6. Narzekanie na nudę. 

7. Niechęc  do wielu czynnos ci. 

8. Okaleczanie się. 

9. Zainteresowanie tematem s mierci i samobo j-

stwa. 

10. Brak poczucia rados ci z czegos , co zwykle 

nam ją sprawiało. 

Warto zwro cic  uwagę na to, z e tej chorobie mogą 

towarzyszyc  bo le głowy lub brzucha, poczucie 

osamotnienia, sięganie po uz ywki albo agresja. 

Jakie mogą być przyczyny wystąpienia  

depresji? 

 Przyczynami rozwinięcia się tej choroby 

moz e byc  stres związany ze szkołą, z przes lado-

waniem i zastraszaniem przez ro wies niko w, trud-

nos c  w akceptacji samego siebie czy dos wiadcze-

nie głębokiej samotnos ci. Opro cz tego do depresji 

moz e doprowadzic  brak odpowiedniej więzi z ro-

dzicem. Dziecko powinno miec  poczucie bezpie-

czen stwa i wiedziec , z e zawsze moz e liczyc  na 

swoich opiekuno w. Wsparcie jest więc bardzo 

waz ne zwłaszcza u bliskich oso b. 

Jak i czy da się wyleczyć depresję? 

 Oczywis cie. Depresję da się wyleczyc . 

Trzeba tez  pamiętac , z e nie warto się bac , tylko 

podejmowac  działania jak najszybciej. Dobrze jest 

zapisac  się na terapię, w przypadku nastolatko w 

potrzebne jest zaangaz owanie rodzico w, kto rzy 

są niezbędni w załatwieniu formalnos ci. Częstą 

metodą jest tez  branie przepisanych przez specja-

listę leko w zwalczających depresję.  

 W dzisiejszym s wiecie, w kto rym czas bie-

gnie szybko i kaz dy jest zapatrzony w siebie i w 

swoje sprawy, warto jednak zwro cic  czasem uwa-

gę na młode dusze, kto rym moz e akurat potrzeb-

ny jest ten jeden, nic nie kosztujący nas us miech 

w ich stronę, mały gest czy choc by dobre słowo. 

Oliwia Domańska, klasa IA 



 

35 

   DZIAŁ O KŚIĄZ KACH WARTYCH POLECENIA 

TO SIĘ CZYTA 

„Nocne miasto” Piotr Cielecki 

Ułoz one i ustabilizowane z ycie 

moz e się zmienic  w jedną noc. I 

tak się dzieje, gdy ukochana 

gło wnego bohatera znika bez 

s ladu. Policja rozkłada ręce, a 

woko ł niego zaczynają się dziac  

coraz to dziwniejsze rzeczy. A 

w całej tej historii bardzo waz -

ną rolę odgrywa kot.  

Jest to ksiąz ka, w kto rej mie-

szają się gatunki. Moz na powie-

dziec , z e jest na pograniczu 

urban fantasy, science fiction, 

kryminału i thrillera. 

„November 9” Collen Hoover 

9 listopada przypadkowo połą-

czyły się losy Fallon i Bena. Od 

tego dnia zaczęła obowiązywac  

obietnica, z e co roku tego kon-

kretnego dnia i miejsca, w kto -

rym się poznali, będą się spoty-

kac .  

Przedstawiona historia jest po-

dana w dos c  niestandardowy 

sposo b, gdyz  jestes my s wiadka-

mi dwo ch ksiąz ek jednoczes nie. 

Jedna z nich jest napisana przez 

Collen Hoover, a drugą ro wnole-

gle pisze Ben.  

„Iris McBlack. Kryształowe 

serce. Tom I” Michał Bergel 

W z yciu kaz dego z nas moz e 

zdarzyc  się moment, kiedy 

będziemy musieli uratowac  

kogos  bliskiego. Bohaterka 

Iris McBlack musi pomo c 

swojej starszej siostrze w in-

trygującej i tajemniczej krai-

nie pełnionej magią. 

Moz na powiedziec , z e to kla-

syczne fantasy z wyczuwalną 

nutką „Alicji w Krainie Cza-

ro w” Lewis Carroll. 

Propozycje przygotowała: Aleksandra Świetlicka, klasa IV C 
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