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W środku znajdziecie zieloną 

krzyżówkę, w sam raz na 

kwiecień, pełne słońca Fakty na 

Pocieszenie i ciekawą recenzję 

dla tych, którzy zastanawiają się, 

co by tu jeszcze poczytać. 

Naszym redaktorom nie umknęły 

również ciekawostki historyczne, 

wśród nich znajdziecie 

informacje o wielkich Polakach, 

niezwykłych wydarzeniach  

i miejscach, które być może co 

dzień mijacie w drodze do szkoły. 

Uwaga ósmoklasiści! Dla Was 

zamieszczamy harmonogram 

rekrutacji do szkół średnich i już 

teraz trzymamy kciuki za 

egzaminy, powodzenia! 
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Drodzy  
 
Czytelnicy! 

Kurier 

Kwietniowy numer naszej szkolnej gazetki 

pachnie już wiosną, a to za sprawą wielu 

artykułów dotyczących wiosny i opisujących 

ważne wydarzenia, które właśnie o tej porze 

roku miały miejsce. 
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     WYWIAD Z PANIĄ  
JOANNĄ LASKOWSKĄ 

 
Alan Kaleta: Jak i czy w ogóle 

rozmawiać z dzieckiem na temat 

wojny?  

 

Pani Joanna Laskowska: Uważam, 

że samemu trzeba być gotowym na 

taką rozmowę. Należy spokojnie 

rozmawiać o tematach, na które  

dzieci i młodzież mają pytania,  

o zagadnieniach, które je interesują.  

 

AK: Czy wszyscy uczniowie, tzn. 

klasy 1-3 powinny na ten temat 

rozmawiać?  

 

 

 

 

JL: Uważam, że nie należy unikać 

tego tematu jeśli dziecko zapyta. 

Trzeba na nie odpowiedzieć. 

Odpowiedź powinna być odpowiednia 

do wieku dziecka. Nie należy straszyć 

dziecka i koniecznie trzeba uważać 

jaki przekaz medialny do niego 

dociera. Zawsze też można razem 

zaangażować się całą rodziną w 

pomoc.  

AK: Czy zauważa Pani, że uczniowie 

mają potrzebę rozmowy o obecnej 

sytuacji?  

 

 

JL: Tak. Już jestem po pierwszych 

lekcjach z uczniami na ten temat.  

Były to bardzo ciekawe rozmowy.  

 

AK: Czy tylko dzieci potrzebują tej 

rozmowy? Co z nauczycielami?  

JL: to bardzo dobre pytanie. Nie 

tylko dzieci potrzebują takiej 

rozmowy, dorośli też. Nie możemy 

zapominać o nauczycielach. Każdy 

ma prawo do swoich emocji i każdy 

to przeżywa na swój sposób tak samo  

jak w każdym budzi to mocne 

emocje. Człowiek w takiej sytuacji 

nie pozostaje obojętnym.  

 

 
Alan Kaleta, kl. 7b 

 

 

Rys. Biblioteka Kongresu USA. Oznaczenia autora. 

 

Jako przykład posłuży USS Pennsylvania – zwodowany w 1837 

roku największy żaglowy okręt liniowy marynarki Stanów 

Zjednoczonych. 

Podstawowe elementy: 

A. Dziób. 

B. Kadłub z pokładami działowymi. 

C. Rufa. 

D. Bukszpryt. 

E. Bandera (w tym przypadku Stanów Zjednoczonych). 

 

 

 

 

 

Ożaglowanie: 

1. Fok – główny żagiel przedniego masztu. Tu refowy, czyli w kształcie trapezu albo prostokąta. 

2. Grot – największy żagiel na jednostce, zazwyczaj główny żagiel najwyższego masztu. 

3. Bezan – główny żagiel tylnego masztu. 

4. Żagiel gaflowy – żagiel w kształcie „ściętego” trójkąta. „Gafel” to ukośnie zawieszona belka, do której jest 

przymocowany. 

5. Sztaksle – wąskie, trójkątne żagle rozpięte między masztami. 

 
Szymon Prysłopski, kl. 7d 

 

 



   

 

   

 

 
 

  

Igrzyska olimpijskie to bardzo ważne 

wydarzenia z punktu widzenia sportowca oraz kraju,  

z którego on pochodzi. W trakcie każdych igrzysk 

niektórzy emocjonują się ilością zdobytych medali, 

czy momentami, w których polscy sportowcy biorą 

udział w różnych konkursach. Ale jak wyglądały 

igrzyska w starożytnej Grecji? Odpowiedź na to 

pytanie znajdziesz w tym artykule. 

 

Starożytne igrzyska olimpijskie były rozgrywane co cztery lata w Olimpii w Grecji. Na cześć Zeusa.  

W igrzyskach brali udział tylko wolni mężczyźni. Na czas igrzysk wstrzymywano wszystkie wojny. A każdy  

z uczestników musiał złożyć przysięgę przed pomnikiem Zeusa, w której przysięgał, że przez dziesięć miesięcy przed 

rozpoczęciem igrzysk ćwiczył bardzo sumiennie oraz że nie będzie oszukiwał w trakcie trwania igrzysk. Karą za 

oszukiwanie podczas igrzysk było zmuszenie uczestnika do postawienia pomnika Zeusowi, na którym musiał napisać 

swoje imię, nazwisko oraz swoje oszustwo, które popełnił. Dyscypliny, w których rywalizowali ze sobą sportowcy 

to: biegi, zapasy, pięciobój tzw. pentathlon, wyścigi rydwanów, hoplites, czyli bieg w uzbrojeniu. Nagrodą za 

wygranie danej dyscypliny dla sportowca był wieniec laurowy oraz chwała w jego rodzinnym mieście. Aby uczcić, 

że jakiś mieszkaniec danego miasta wygrał igrzyska, budowano mu pomniki, robiono mu dziury w murze, aby 

zwycięzca mógł przez nią przejść wracając do miasta, a w mieście skąd pochodził witano go uroczyście. Wierzono 

również, że jak w jakimś mieście urodził się zwycięzca igrzysk to on jest tak silny, że on uchroni całe miasto przed 

niebezpieczeństwem. 

Pomimo, że starożytne igrzyska różnią się od współczesnych, to można dostrzec pewne podobieństwa.  

Do dnia dzisiejszego znicz olimpijski jest zapalany w Grecji, który później jest przemieszczany do państwa, który 

organizuje igrzyska. Również z uwagi na szacunek kolebki igrzysk na początku delegacji na otwarciu igrzysk 

olimpijskich pierwsza idzie reprezentacja Grecji.  

Kinga Wojtasińska, kl. 7a 
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JAK W STAROŻYTNEJ GRECJI 
WYGLĄDAŁY IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE?  

 

Źródła: 

Igrzyska olimpijskie – Wikipedia, wolna encyklopedia 

16 ciekawostek o Igrzyskach Olimpijskich (womanadvice.pl) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
http://womanadvice.pl/16-ciekawostek-o-igrzyskach-olimpijskich


   

 

   

 

 

  

 

s. 4                                                                                                                                                       Kurier Ochocki 

10 marca minęła 200. rocznica śmierci Józefa Wybickiego, którego Sejm RP wybrał na jednego  

z Patronów Roku 2022. Wszyscy wiedzą, że napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech 

– późniejszego polskiego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Znacznie mniej osób wie, 

że był wybitnym politykiem, publicystą społeczno-politycznym i literatem. Jeszcze mniej zaś osób 

wie o tym, iż Józef Wybicki był prawnikiem. Sława twórcy "pieśni silniejszej niż grzmot" przyćmiła 

inne, także niemałe, dokonania tego wybitnego patrioty i obywatela. 

 
 

Józef Wybicki urodził się 29 września 1747 w Będominie koło Kościerzyny. Początkowo młody 

Wybicki pobierał nauki w kolegium jezuickim w Gdańsku. Po śmierci ojca opiekę nad młodym 

Józefem objął stryj, proboszcz w Skarszewie. Po kilku latach - jak wspomina Wybicki - "przeznaczył 

go do stanu prawniczego, dostrzegłszy dowcip i do prawnictwa skłonność". Zaczynał w kancelarii 

grodzkiej, a potem w trybunalskiej. Nie było w tym nic dziwnego, gdyż w rodzinie Wybickich tradycje 

prawnicze były bardzo żywe: dziadek, ojciec i drugi stryj, a także dwaj wujowie byli sędziami.  

W życiu politycznym zaistniał w wieku siedemnastu lat, biorąc udział w ostatniej wolnej elekcji - 

swój głos oddał na Stanisława Poniatowskiego. Trzy lata później został wybrany jako poseł na 

Sejm w I Rzeczypospolitej. Jego nazwisko stało się głośne, gdy jako poseł w 1767 r. (miał wówczas 

20 lat ) podczas obrad protestował przeciwko wpływom rosyjskim i uprowadzeniu przez Rosję kilku 

senatorów. Jego protest uznawany jest za jedną z ostatnich prób pozytywnego 

zastosowania liberum veto. Po tym proteście musiał uciekać za granicę i się ukrywać.  

Był uczestnikiem konfederacji barskiej, na polecenie dowództwa konfederacji jeździł z poufnymi 

misjami do krajów europejskich. Jako emisariusz konfederacji przebywał na dworze wiedeńskim  

i berlińskim, gdzie zabiegał o pomoc dla konfederatów.  

W 1771 roku wyjechał do Holandii, gdzie na Uniwersytecie w Leydzie studiował intensywnie prawo, 

zwłaszcza publiczne oraz ekonomię i filozofię. Powrócił do kraju po I rozbiorze Polski. Od 1777 r. 

Wybicki działał czynnie w Komisji Edukacji Narodowej i z jej ramienia kontrolował Uniwersytet 

Wileński. W raporcie o stanie uczelni przedstawił zarys reformy uniwersyteckiej, bardzo wówczas 

postępowy. Współpracował również z kanclerzem Andrzejem Zamoyskim i innymi 

najwybitniejszymi prawnikami polskimi nad kodyfikacją prawa, słynnym „Zbiorem praw”. Król 

Stanisław August Poniatowski mianował go swoim szambelanem. 

 

 

     Józef Wybicki  
(1747- 1822) 

 
 

https://www.wikiwand.com/pl/Hymn_Polski
https://www.wikiwand.com/pl/Liberum_veto
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Poza zawodową działalnością prawniczą, pisał artykuły do "Gazety Narodowej", a ponadto oddał 

się pracom literackim, dramaturgicznym i operowym. Powstały wówczas mało dziś znane: tragedie 

- "Zygmunt August" i "Barbara Radziwiłłówna, opery - "Samnitka", "Kmiotek" i "Polka" oraz komedie 

- "Kulig" i "Szlachcic mieszczaninem". 

Brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim. Został powołany do Rady Zastępczej Tymczasowej, 

sprawującej u boku Naczelnika Kościuszki rolę rządu. Po upadku powstania wyjechał do Paryża, 

gdzie starał się o utworzenie wojska polskiego u boku Francji.  

Józef Wybicki był długoletnim współpracownikiem oraz przyjacielem generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego, z którym wziął udział w wyprawie na pomoc powstańcom w Wielkopolsce w 1794 

roku, a później współdziałał w Legionach Polskich we Włoszech, w których powstanie w 1797 roku 

miał znaczący wkład. Podczas wizyty w obozie legionów we Włoszech w Reggio Emilia we 

Włoszech w lipcu 1797 roku napisał  „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która była 

poświęcona ich organizatorowi i dowódcy – generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i na jego 

cześć została nazwana "Mazurkiem Dąbrowskiego". Wybicki ułożył słowa pod dźwięki ludowego 

mazurka, nieznanego autora. Od 26 lutego 1927 roku, na mocy okólnika Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych RP, pieśń ta jest polskim hymnem narodowym.  

Wybicki był uczestnikiem wojen napoleońskich. Podczas wyprawy Napoleona na Moskwę 

zajmował się zaopatrzeniem i szpitalem armii cesarskiej. Przyczynił się też do utworzenia Księstwa 

Warszawskiego. W 1806 r. został przez Napoleona wezwany do Berlina i na jego polecenie 

przystąpił do organizowania administracji i sądownictwa polskiego w Poznaniu, Kaliszu  

i Warszawie. Miał też duże zasługi na polu gospodarczym. Przedstawił projekt konstytucji Księstwa 

Warszawskiego i był przy jej dyktowaniu przez Napoleona. To jeden z czołowych polityków 

Księstwa Warszawskiego. Był senatorem i objął stanowisko wojewody, a następnie prefekta 

departamentu poznańskiego. Podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 organizował obronę 

Wielkopolski przed wojskami nieprzyjaciela.  

 

Po upadku Napoleona i Księstwa Warszawskiego Józef Wybicki podjął ponownie pracę  

w zawodzie prawniczym. Po kongresie wiedeńskim (1815 r.) współtworzył Królestwo Polskie i pełnił 

funkcję prezesa Sądu Najwyższego w Królestwie Polskim. Rozczarowany poczynaniami 

łamiącego konstytucję cara Aleksandra zrezygnował z tego stanowiska po trzech latach i znów 

zamieszkał w swoich ulubionych Manieczkach, gdzie zmarł 10 marca 1822 r. 
 

 

 

Wojciech Bartosz-Białoskórski, kl. 8a 
 

 

 

Literatura: 

 

W. Zajewski, Jóżef Wybicki, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1977 r.  
Sławni Polacy, Wodzowie i Żołnierze, praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Luterka, 
Wydawnictwo Podsiedlik-Raniłowski i Spółka, Poznań 1998  
 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Wojny_napoleońskie
https://www.wikiwand.com/pl/Księstwo_Warszawskie
https://www.wikiwand.com/pl/Księstwo_Warszawskie
https://www.wikiwand.com/pl/Księstwo_Warszawskie
https://www.wikiwand.com/pl/Wojna_polsko-austriacka
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200 lat temu, 8 marca 1822 roku urodził się Ignacy Łukasiewicz, 

aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie, wynalazca lampy 

naftowej.  Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W 1836 roku 

ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie. Po śmierci ojca 

Łukasiewicz z powodu ciężkich warunków materialnych w jakich znalazła się 

jego rodzina przerwał naukę w szkole i rozpoczął praktykę jako uczeń  

w jednej z aptek w Łańcucie, a później w Rzeszowie. 

 

Wstąpił  tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem 

nielegalnej działalności skierowanej przeciwko zaborcy austriackiemu został 

aresztowany w 1846 roku i przebywał w więzieniu do 1848 roku. Gdy w 1848 

roku opuścił areszt, zatrudnił się w renomowanej lwowskiej aptece „Pod 

Gwiazdą”  Piotra Mikolascha. Pracodawca wysłał go wkrótce na studia 

farmaceutyczne do Krakowa i Wiednia, gdzie studiował w latach 1850-1852. 

W 1852 roku w Wiedniu uzyskał tytuł magistra farmacji i wrócił do pracy 

w aptece Piotra Mikolascha, gdzie objął stanowisko prowizora. Po powrocie 

Łukasiewicza ze studiów, do apteki zgłosili się kupcy żydows 

 

 

W 1852 roku w Wiedniu uzyskał tytuł magistra farmacji i wrócił do pracy w aptece Piotra Mikolascha, gdzie 

objął stanowisko prowizora. Po powrocie Łukasiewicza ze studiów, do apteki zgłosili się kupcy żydowscy  

z Drohobycza, oferując sporą ilość destylowanej ropy naftowej.   

 

Określeniem farmaceutycznej przydatności ropy naftowej i badaniem składu tego produktu zajął się 

sumienny i zdolny  Łukasiewicz razem z Janem Zehem, pracownikiem tej samej placówki. Badania prowadzone 

były w latach 1852-1853 na zapleczu apteki.  Złoża ropy naftowej        występowały na Podkarpaciu, ale 

dotychczas wykorzystywano ją w ograniczony sposób (na przykład jako smar do wozów). Aptekarze   starali 

się wydestylować z niej inne składniki, które mogłyby być       przydatne w przemyśle farmaceutycznym. Po 

oczyszczeniu tego płynu udało się  uzyskać naftę świetlną. Była to pierwsza przeprowadzona    metodami   

naukowymi destylacja ropy na świecie. 30 marca 1853 w    oknie wystawowym apteki „Pod Złotą Gwiazdą”  

we Lwowie zapłonęła pierwsza lampa naftowa.  31 lipca 1853 w szpitalu na lwowskim           Łyczakowie 

zapłonęły po raz pierwszy lampy naftowe, które wykonał blacharz  lwowski Adam Bratkowski, według projektu 

Łukasiewicza. Datę 31 lipca 1853 roku uważa się za datę powstania polskiego przemysłu naftowego. Znaczenie 

wynalazku uświadomić można sobie, gdy     wspomni się, że jeszcze tej samej nocy została przeprowadzona     

pierwsza nocna operacja przy tym oświetleniu. Jedna lampa dawała światło o sile równej temu, jakie zapewniało 

10-15 świec. 

 

Na przełomie lat 1853-54 Łukasiewicz opuścił Lwów i przeniósł się w pobliże terenów roponośnych – do Gorlic, 

gdzie dzierżawił aptekę. 

 

W 1854 roku wspólnie z posiadaczami terenów z „naftowymi źródełkami”: Tytusem Trzecieskim i Karolem 

Klobassą założył  pierwszą na   świecie spółkę naftową, która zaczęła wydobywać i eksploatować ropę w Bóbrce 

k. Krosna. Była to pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. 

 

Dwa lata później w 1856 roku na skutek uzyskania znaczących ilości ropy aptekarz-konstruktor założył pierwszą 

na ziemiach polskich destylarnię ropy naftowej  w Ulaszowicach pod Jasłem. 
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Łukasiewicz nie zaprzestał prac nad doskonaleniem procesu otrzymywania nafty. Cały czas pracował nad 

udoskonaleniem przetwórstwa ropy na terenie kopalni Bóbrka , w tym doskonalił technikę wiercenia otworów 

za ropą. Wprowadził do użytku wiertnicę ręczną (1862 rok), później zastosował maszyny parowe do napędu 

wiertnic. Czynił też starania o założenie szkoły górniczej w Bóbrce. 

 

Przedsięwzięcie Łukasiewicza zapoczątkowało rozwój przemysłu naftowego na ziemiach polskich. Pod koniec 

XIX wieku ukształtowały się dwa galicyjskie zagłębia naftowe: w okolicy Drohobycza i Borysławia oraz 

w rejonie Gorlice ― Krosno ― Sanok. Zwiększone wydobycie ropy i ulepszona rafinacja zaczęły przynosić duże 

zyski, a Galicję ogarnęła prawdziwa „gorączka nafty”. Chętni powtórzenia sukcesu z Bóbrki zaczęli poszukiwać 

roponośnych terenów i próbowali swoich sił w wydobyciu „czarnego złota”. Okolice te nazywano nawet „polską 

Kalifornią”! 

 

Ignacy Łukasiewicz był człowiekiem o wybitnych cechach charakteru, znanym także ze swej działalności 

społecznej i politycznej.  Wspierał   finansowo ruchy narodowo-wyzwoleńcze, Już w młodości Łukasiewicz 

związał się z organizacjami niepodległościowymi. Jako dojrzały człowiek, pod koniec życia, został wybrany do 

Sejmu Galicyjskiego. Dzięki działalności  Łukasiewicza na forum parlamentarnym, Sejm Galicyjski przyznał         

pierwsze poważne dotacje państwowe na wiercenia poszukiwawcze w rejonie Gorlic i Grybowa oraz na 

opracowanie map geologicznych Galicji.  

 

Łukasiewicz wyprzedzał swoją epokę nie tylko na polu nauki, lecz także w działalności społecznej. Część 

dochodów przekazywał na cele charytatywne i modernizację regionu. Budował szkoły, kościoły, drogi i mosty. 

Ulice w powiecie krośnieńskim nazywano „brukowanymi guldenami Łukasiewicza”, bo wynalazca przeznaczał 

na ich remont    własne środki (podobno tamtejsze drogi i mosty były najlepsze w całym zaborze austriackim). 

Stał na czele Krajowego Towarzystwa Naftowego. W Chorkówce pod Krosnem prowadził wraz z żoną wzorcowe                      

gospodarstwo, a ponadto  założył, prowadzoną przez żonę Honoratę, Szkołę Koronkarską dla dziewcząt. 

 

Przy swojej kopalni i rafinerii  założył tzw. Kasę Bracką czyli nowoczesny system ubezpieczeń pracowników na 

kopalni stanowiącą prototyp ubezpieczalni pracowniczej. Gwarantował on  dożywotnią rentę                     

pracownikom  w razie nieszczęśliwych wypadków oraz wypłaty  emerytalne.   Zakładał kasy gminne udzielające 

niskooprocentowanych pożyczek. Znany z hojności, skromności i bezinteresowności, nazywany był przez swoich 

pracowników był „Ojcem Ignacym”. Za działalność charytatywną papież Pius IX w 1873 roku nadał mu tytuł 

Szambelana Papieskiego i odznaczył Orderem Św. Grzegorza. 

 

Ignacy Łukasiewicz zmarł w Chorkówce 7 stycznia 1882 roku na zapalenie płuc i został pochowany na cmentarzu 

parafialnym w Zręcinie. 

 

Ignacy Łukasiewicz to jeden z patronów roku 2022. Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, podkreślił jego 

zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu i gospodarki, a także zaangażowanie w walkę o niepodległość. 

 

 
Maciej Bartosz-Białoskórski, kl. 7c 

Literatura: 

1/ D. Grochal, Polscy wynalazcy, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2017 

2/ W. Kot, Dzieje kultury i nauki polskiej, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniłowski i Spółka, Poznań 1998  
3/ Sławni Polacy, Naukowcy i Badacze, praca zbiorowa pod redakcją B. Kaniewskiej i A.Menzel, Wydawnictwo 
Podsiedlik-Raniłowski i Spółka, Poznań 1999  
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11 lutego wojska Langiewicza odniosły zwycięstwo w bitwie pod Świętym Krzyżem, a sześć dni później 

został awansowany do stopnia generała. W marcu 1863 roku został powołany na dyktatora powstania, zostało 

to oficjalnie ogłoszone 11 marca 1863 roku w dworku w Goszczynie. Załamał się po klęskach w bitwach pod 

Grochowiskami i Chrobrzem, a następnie opuścił teren walk i wycofał się do Galicji. Przez dwa lata Marian 

Langiewicz był więziony przez  Austriaków.  Odzyskał wolność w 1865 roku, po czym udał się na emigracje  

do Anglii i Szwajcarii. Jako przedstawiciel fabryki Kruppa wyjechał do Imperium Osmańskiego, gdzie służył 

w tamtejszym wojsku. Marian Langiewicz zmarł 10 maja 1887 roku, został pochowany w Konstantynopolu. 

 

 

Nina Cycoń-Kościówko, kl. 5b 

 

 

Źródła: 

https://zyciorysy.pl/biografia/marian-langiewicz/ 

https://dzieje.pl/aktualnosci/gen-marian-langiewicz-dyktator-powstania-styczniowego\ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Langiewicz 

 

Marian Langiewicz 
 
 

urodził się 5 sierpnia 1827 roku w Krotoszynie. Uczył się  

w gimnazjum w Trzemesznie, a następnie studiował prawo we 

Wrocławiu i Berlinie. Po zakończeniu edukacji został oficerem 

artylerii w armii pruskiej. Brał udział w wyprawie na Sycylię 

organizowanej przez Giuseppe Garibaldiego. Wykładał w 

Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo, był także członkiem 

polskich organizacji niepodległościowych.  Przed wybuchem 

Powstania Styczniowego sprowadzał broń z Niemiec oraz Belgii, 

a następnie uczestniczył w jego przygotowaniach. 9 stycznia 

1863 roku  został mianowany pułkownikiem województwa 

sandomierskiego, powierzono mu zadanie koncentracji 

oddziałów powstańczych w rejonie Gór Świętokrzyskich, które 

miały być użyte do uderzenia na Warszawę. 22 stycznia jego 

odział rozpoczął kampanię, w wyniku której udało się wyzwolić 

Szydłowiec. Po zwycięskiej kampanii Marian Langiewicz został 

mianowany naczelnikiem województwa krakowskiego.  

 

 

https://zyciorysy.pl/biografia/marian-langiewicz/
https://dzieje.pl/aktualnosci/gen-marian-langiewicz-dyktator-powstania-styczniowego/
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Xiphos 
 

Miecz używany przez starożytnych Greków jako broń boczna 
(główną była pika, o której pisałem w jednym z poprzednich 
artykułów). Posiadał charakterystyczne pogrubienie na środku 
ostrza. Stosowany głównie do pchnięć, ale był też dobry do 
cięcia. 

Gladius 

Jeden z symboli rzymskich legionistów.  
W przeciwieństwie do większości innych rodzajów mieczy, 
używany był jako broń główna. Było to możliwe dzięki 
połączeniu z wielką tarczą, która pozwalała zbliżyć się do 
przeciwnika i wyprowadzać pchnięcia. Broń ta była dość 
podobna pod względem wielkości i wyglądu do greckiego 
xiphos, ale z szerszym ostrzem i bez wybrzuszenia. 

Miecz wikingów (karoliński) 
Miecze znane są głównie jako broń wikingów, ale używane  
w całej Europie, też przez wojów Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. Długość mieczy wynosiła około metra. Były 
używane jako broń pomocnicza obok głównych, którymi były 
włócznie i topory. Nie wiadomo o nich wiele, lecz podejrzewa 
się, że pochodziły głównie z Nadrenii. Miecze średniowieczne 
łatwo rdzewiały i nie dotrwały w dobrym stanie do naszych 
czasów. 
 

 

Miecze są bronią białą, obosieczną, 
wynalezioną i używaną powszechnie 
od epoki brązu do renesansu. Warto 
zauważyć, że polskie słowo „miecz” 
nie jest dokładnie odpowiednikiem 
angielskiego sword. Miecze są 
zawsze proste i obosieczne,  
a Anglicy wrzucają do jednego 
worka też szable, pałasze, katany  
i wszelkie podobne ostrza. 

 

Miecz koronacyjny królów Polski 

wzorowany na mieczach rycerskich.  

Do obejrzenia na Wawelu. (Fot. 

archiwum rodzinne autora) 

Zaawansowane techniki walki długim mieczem przeciwko 

przeciwnikowi w ciężkiej zbroi. (Fot. domena publiczna) 

 

Miecz jednoręczny (rycerski) 
Zaprojektowany z założeniem, żeby był bronią jednoręczną, co na przykład umożliwiło 
trzymanie tarczy, przy jednoczesnym zachowaniu przyzwoitego zasięgu. Ostrze było dosyć 
proste i równe, z wyraźną głowicą na końcu rękojeści i w miarę prostym i długim jelcem (osłoną 
dłoni). Popularny w średniowieczu od XII wieku. 
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Miecz długi 
Powstał w późniejszym średniowieczu, 
między innymi dzięki postępowi metalurgii. 
Można nim było walczyć zarówno jedną ręką, 
jak i oburącz. Długie ostrze zwężało się w 
ostry czubek umożliwiający wykorzystanie 
szpar w zbroi przeciwnika. Powstało wiele 
szkół walki mieczami długimi, z których każda 
miała swoją specjalną technikę. Rycerze 
uczyli się na przykład trzymać miecz 
bezpiecznie za ostrze, aby wykorzystywać 
jego czubek jak sztylet przeciw przeciwnikowi 
w zwarciu albo wręcz przeciwnie, uderzać 
mieczem jak maczugą, aby ogłuszać jelcem 
przeciwnika w ciężkiej zbroi. 
 

 

 

Zweihänder 
Dosłownie miecz dwuręczny. Używany w późnym średniowieczu i renesansie. Był długi 
niemal jak halabarda, silny i cięższy, niż inne, ale nadal na tyle lekki, że umożliwiał 
szermierkę. Występował jako broń główna, często przez specjalistów ukrytych w szeregach 
pikinierów. Można go było używać do cięcia kilku przeciwników na raz, do obcinania ostrzy 
pik wroga albo jak lepszą włócznię. Ostrza tych mieczy często były pofalowane, jak 
płomienie. Historycy spierają się o to, dlaczego. Takie ostrza dużo trudniej zrobić i utrzymać 
naostrzone. Może pomagały w jakiejś zapomnianej technice walki, a może miały tylko zrobić 
wrażenie na wrogu. 

 
Szymon Prysłopski, kl. 7d 

 

Kolekcja mieczy dwuręcznych w Pałacu Dożów 

w Wenecji. (Fot. archiwum rodzinne autora) 

 

 

 

 

Polska arystokratka doby oświecenia urodzona 3 marca 1746  

w Warszawie, córka podskarbiego wielkiego litewskiego Jerzego 

Detloffa Fleminga, żona księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego.  

Izabela Czartryska była wielką miłośniczka teatru i mecenaską sztuki, 

angażowała się wraz z mężem również w działalność polityczną,  

bardzo mocno działała na rzecz Puław. Założyła w Puławach pierwsze 

muzeum na ziemiach polskich oraz trzy szkoły publiczne. Za jej sprawą 

Puławy stały się jednym z najważniejszych ośrodków na ziemiach 

polskich przełomu XVIII i XIX wieku. Zadbała o rozbudowę pałacu  

i parku liczącego kilkadziesiąt hektarów, która trwała blisko 10 lat. W 

czasie tej przebudowy na terenie parku powstała Świątynia Sybilli 

zwana też „Świątynią Pamiątek”. Izabela stworzyła w niej pierwsze na 

ziemiach polskich muzeum publiczne, w którym umieszczała pamiątki 

historyczne zgromadzone w trakcie podróży po Polsce i Europie,  

a wyposażenie muzeum stopniowo powiększyła o nowe eksponat. 



   

 

   

 

  

Wokół tego zielonego miejsca w centrum stolicy toczą się 
dyskusje, czy jest to „Pole” czy „Pola” Mokotowskie. Otóż - 
„Pole Mokotowskie”, co powinien wiedzieć każdy 
warszawiak. 

Żeby rozwiązać tę zagadkę, trzeba przenieść się  
o dwieście set lat wstecz. Wtedy na miejscu dzisiejszego 
parku utworzono Mokotowskie Pole Wojenne, które było 
wykorzystywane przez kawalerię Królestwa Kongresowego. 
Miejsce leżało daleko za miastem, a teren wykorzystywany 
przez kawalerię był wówczas ogromny, wynosił 300 ha.  
W kolejnych latach obszar zmniejszano, z czasem usunięto 
wojsko, lecz nazwa: Pole Mokotowskie pozostała.  
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Jednym z najważniejszych eksponatów była “Dama z Gronostajem", znany wszystkim obraz Leonarda Da Vinci, ofiarowana 

księżnej Izabeli w 1788 roku przez syna, Adama Jerzego. Obraz można podziwać w Muzeum Narodowym w Krakowie.  

W muzeum Czartoryskich można było zobaczyć dużo pięknych eksponatów, np. listy, pióra i ołówki słynnych osób (na 

przykład Jerzego Waszyngtona), średniowieczne księgi, dwa miecze krzyżackie z bitwy pod Grunwaldem, trzewiki królowej 

Jadwigi, włosy Napoleona, krzesło Szekspira, kamyki z grobu Romea, maskę pośmiertną Newtona, pamiątki po Ludwiku XVI, 

Ryszardzie Lwie Serce, Henryku VIII, Karolu I. Ściany zdobiły portrety rodzinne Czartoryskich oraz inne piękne obrazy, wśród 

nich: „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta. Było to cenne dzieło, ponieważ amsterdamski malarz w ciągu 

całego swego życia namalował tylko sześć pejzaży, a dzieło to wypatrzył na aukcji w Paryżu Piotr Norblin. „Portret 

młodzieńca" Rafaela, który zaginął podczas II wojny światowej i nadal jest poszukiwany z nadzieją, że nie został zniszczony. 

1831 roku, po upadku powstania listopadowego, Czartoryscy opuścili Puławy, zabezpieczając zgromadzone zbiory przed 

zniszczeniem i kradzieżą – niektóre obiekty zakopano, część przewieziono do sąsiednich miejscowości i ukryto.   

Izabela Czartosyska zmarła w Wysocku 17 czerwca 1835 roku. W 1860 roku trumna z jej ciałem została przewieziona do 

rodzinnej krypty w Sieniawie. Kolekcja od lat czterdziestych XIX wieku przewieziona była do Paryża, do rezydencji Adama 

Jerzego Czartoryskiego w Hôtel Lambert na Wyspie św. Ludwika. Książę Władysław Czartoryski, wnuk Izabeli, przeniósł 

kolekcje do Krakowa, gdzie stały się częścią Muzeum Książąt Czartoryskich, które zostało otwarte dla zwiedzających w 1876 

roku. Przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, cześć zbiorów ukryto w piwnicy pałacu w Sieniawie, Niemcy jednak 

odkryli je i splądrowali. Po wojnie udało sie odzwyskać zrabowane przez Niemców dzieła i w 1950 Muzeum włączono do 

Muzeum Narodowego w Krakowie jako „Oddział – Zbiory Czartoryskich”. Od 1991 pieczę nad zbiorami Muzeum 

Czartoryskich w Krakowie sprawuje Fundacja Książąt Czartoryskich. 

Nina Cycoń-Kościówko, kl. 5b 

 

Konie rządziły tym miejscem jeszcze długo, bo mieszkańcy Warszawy uwielbiali wyścigi. Właśnie 
tutaj w 1841 roku rozegrano pierwsze gonitwy, a na trybunach pojawiły się tłumy ludzi. Wszyscy 
gorączkowo stawiali oszczędności na konia, który dojedzie do metry jako pierwszy. Początkowo tor 
znajdował się na osi dzisiejszej al. Niepodległości, ale po 20 latach go zamknięto. Imprezę w 1887 
roku przeniesiono w miejsce pomiędzy dzisiejszym placem Politechniki, a placem Unii Lubelskiej. 
Tamtejszy tor wyścigowy był ogromny i jak na tamte czasy - nowoczesny. Ostatni wyścig na torze 
odbył się w 1938 roku, później wyścigi zostały przeniesione na Służew, gdzie odbywają się do dziś. 

 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/634643,sportowy-weekend-na-dolnym-slasku,id,t.html
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O tych przenosinach tak pisze „Świat” z 1938 roku: 

„Tegoroczny sezon wyścigowy jest ostatnim na 
placu Mokotowskim. Wyścigi zostają „wysiedlone” 
na Służewiec. Dziś dla nas jest to… bardzo daleko, 
ale przecież i Pole Mokotowskie lat temu 35 — 30 – 
to była cała wyprawa.” 

 
Tymczasem teren naprzeciwko naszej szkoły w XIX  
wieku był poligonem wojskowym, a potem lotniskiem.  
Na lotnisku mokotowskim odbywały się także krajowe  
i międzynarodowe zawody samolotowe i balonowe, szkolono  
tu pilotów, ustanawiano rekordy i urządzano wielkie pokazy lotnicze. 
 
Pokazy lotnicze urządzano od 1909 roku. Znajdowały się tu trzy lotniska: wojskowe, sportowe  
i pasażerskie. Dziś na Polu Mokotowskim powyżej stawu można zobaczyć głaz upamiętniający dawne 
lotnisko. Jest na nim umieszczona płyta pokazująca jego usytuowanie. Aż do wybuchu II wojny 
światowej organizowano tutaj pokazy aeroplanów. Mimo, że część zawodów kończyła się tragicznie, 
na zielonych terenach aż roiło się od gapiów, którzy patrzyli na wspaniałe maszyny. Co ciekawe poza 
hangarami, w okolicach ul. Topolowej, powstała także wytwórnia płatowców. Pole Mokotowskie nosi 
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo właśnie tutaj odbierał defilady. Ostatnia była 11 listopada 1934 
roku, a bardzo słabego i schorowanego wówczas Marszałka podtrzymywał na trybunie ppłk Adam 
Korwin-Sokołowski. To właśnie jego syn, Zygmunt, sprawił, że po wielu latach, gdy skończył się 
komunizm, przed Hotelem Europejskim stanął pomnik Józefa Piłsudskiego. 17 maja 1935 roku na 
Polu Mokotowskim odbyły się uroczystości pogrzebowe Marszałka, brało w nich udział około ćwierć 
miliona osób. W miejscu, w którym rok wcześniej przyjmował ostatnią defiladę, ustawiono lawetę 
armatnią z trumną. Oddziały wojska polskiego przemaszerowały przed nią w pożegnalnej defiladzie. 
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Dziś Pole Mokotowskie jest małe, ma około 70 hektarów i tętni życiem. Są tu restauracje, place zabaw, 
imprezy. Dla dzieci z naszej szkoły jest miejscem pełnym pięknych wspomnień. Tu odbywają się 
czasem lekcje WF, treningi i tutaj chodziliśmy do Jordanka. Powstał w 1928 roku na terenie 
zakupionym przez przemysłowca Raua. Stare kasztanowce, które znajdują się przed budynkiem 
zostały posadzone przez córki generała, Naczelnika Państwa Polskiego - Józefa Piłsudskiego, 
Wandę i Jagodę. W czasie wojny była tu świetlica i odbywały się zajęcia dla dzieci. Po wojnie  
(od 1 września 1945 roku) zorganizowano tu zajęcia pozaszkolne dla dzieci. Jordankowi przyniósł 
sławę mieszkający tu osiołek - ulubieniec dzieci. Ogród Jordanowski do dziś prowadzi różne zajęcia 
pozaszkolne dostosowując się do oczekiwań dzieci i rodziców nie tylko z Ochoty. Bo wbrew nazwie 
tylko niewielka część współczesnego Pola Mokotowskiego leży na Mokotowie, większość na naszej 
Ochocie. 
 

Natalia Hałacińska, kl. 7c 

Źródła: 
https://pedeka.pl/pole-mokotowskie/ 
http://polemokotowskie.pl/ciekawostki/ 
https://warszawa.naszemiasto.pl/tag/historia-pola-mokotowskiego 
 „Wyznawcy niepodległej”, Jerzy Kochański 

 

https://pedeka.pl/pole-mokotowskie/
http://polemokotowskie.pl/ciekawostki/
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Idąc do naszej szkoły ochockimi uliczkami, możecie napotkać wiele tablic pamiątkowych, które pełne są nazwisk  

i dat informujących o nieprzeciętnych ludziach, którzy tu kiedyś mieszkali. Te tablice są zazwyczaj oszczędne w 

treści i mało zachęcające, a jednak kryją się pod nimi niesamowite osoby i historie. Przybliżę Wam dziś jedną z nich. 

 

Rzut beretem od naszej szkoły pod adresem Filtrowa 69, możecie natknąć się na tablicę informującą, że w tym domu 

mieszkała Halina Konopacka – Matuszewska, dziewczyna, która nosiła jak talizman czerwony beret i rzuciła 

dyskiem tak daleko, że wywalczyła dla Polski pierwszy w historii złoty medal na igrzyskach olimpijskich. 

 

Halina urodziła się w roku 1900 w Rawie Mazowieckiej. Jako mała dziewczynka przeprowadziła się do Warszawy 

i z każdym rokiem coraz bardziej interesowała się sportem. Szczególnie lubiła pływanie oraz narciarstwo, gdyż każdą 

zimę spędzała w Zakopanem. Na studiach w Uniwersytecie Warszawskim wypatrzył ją francuski trener i zachęcił 

do trenowania lekkiej atletyki. Z racji tego, że zawsze na swoje treningi przychodziła w czerwonym berecie, 

komentatorzy sportowi nazywali ją Czerbietą (czerwoną kobietą). Szło jej tak dobrze, że w 1928 roku na igrzyskach 

olimpijskich w Amsterdamie zdobyła dla Polski pierwszy złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Miało to 

ogromne znaczenie, dla kraju który 10 lat wcześniej odzyskał niepodległość i o którym mało kto nadal słyszał, że 

taki kraj istnieje. Halina rozsławiła Polskę na świecie, a Polakom dała powód do dumy. Zaangażowanie kobiet  

w sport w tamtych latach nie było popularne, tym bardziej niesamowite jest to, ile Halina w tej dziedzinie osiągnęła. 

Oprócz tego Halina była rekordzistką w rzucie kulą, oszczepem. W skoku wzwyż i w dal.  Swoją zawodową 

działalność sportową zakończyła, kiedy została żoną ministra finansów Ignacego Matuszewskiego, którego nazwisko 

jest również upamiętnione na tablicy domu przy Filtrowej 69,  ale nadal dbała o formę i amatorsko uprawiała swoje 

ulubione dyscypliny.  

 

Mimo że Halina przestała zdobywać złote medale, to złoto jeszcze raz zagościło w jej życiu. Gdy wybuchła II wojna 

światowa, los postawił przed nią chyba najtrudniejsze życiowe zadanie. Na początku września 1939 jej mąż otrzymał 

rozkaz wywiezienia z Polski narodowych rezerw złota, które ważyły 80 ton i na które mieli chrapkę atakujący Polskę 

Niemcy. Sformowanie w krótkim czasie konwoju, które byłby w stanie bez szwanku przewieźć złoto przez tysiące 

kilometrów, graniczyło z cudem, ciężarówek nie dało się zdobyć, gdyż wszystkie oddano walczącej z Niemcami 

armii. Ładunek wart kilkaset milionów złotych zapakowano zatem do kilkunastu żółto-czerwonych warszawskich 

autobusów miejskich oraz do zwykłych samochodów osobowych. Jednym z takich autobusów kierowała właśnie 

nasza odważna sąsiadka z Filtrowej - Halina Konopacka-Matuszewska. Siedziała za kierownicą pojazdu 

zamykającego i osłaniającego jednocześnie kolumnę, która miała dotrzeć do neutralnej Rumunii. 

 

Historia ewakuacji złota mogłaby posłużyć za scenariusz kasowego filmu sensacyjnego – konwojentom po piętach 

deptali niemieccy szpiedzy, którzy przekazywali samolotom bombardującym pozycję konwoju. Za dnia tropiony 

przez Niemców transport ukrywał się w lasach, przykryty gałęziami. Kierowcy spali, gdzie się dało - w stodołach, 

stajniach lub na gołej ziemi. Po kilku dniach podróży kolumna dotarła do Śniatynia (dzisiejsza Ukraina), a tam 75 

ton złota przeładowano do wagonów kolejowych. Pociąg zawiózł je do portu w Konstancy, gdzie ładunek trafił na 

brytyjski statek. Konopacka pomagała dźwigać ciężkie skrzynie, żeby jak najszybciej ruszyć w drogę przez Morze 

Czarne do Stambułu. Ale wciąż nie był to koniec trasy. Z Turcji drogą lądową złoto przewieziono do Bejrutu. Stamtąd 

kilka francuskich okrętów wojennych zabrało je do Tulonu. 5 października misja zakończyła się sukcesem  

 

Po wojnie  Halina zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym 

Polonii, malowała i pisała poezję. Udało jej się jeszcze trzy razy odwiedzić Polskę, jednak, ze względu na ustrój 

komunistyczny nie mogła osiąść tu na stałe. 

 

Mam nadzieję, że postać  naszej ochockiej olimpijki Haliny, doda Wam energii i motywacji gdy będziecie ćwiczyć 

na W-Fie ;) 
Maciej Włodkowski, kl. 7d 
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Jednym z symboli Warszawy jest pomnik warszawskiej syrenki, który znajduje się 

przy Moście Świętokrzyskim. Choć jest to popularny pomnik w Warszawie, nie 

każdy wie kto pozował rzeźbiarzowi, który wykonał ten pomnik. 

 

Kobietą, która pozowała do pomnika, była Krystyna Krahelska, która 

urodziła się 24 marca 1914 roku w Mazurkach. Urodziła się w typowej 

inteligenckiej rodzinie. Jej ojciec był inżynierem, a matka biologiem. W 1928 roku 

wstąpiła do ZHP, gdzie w latach 1929-1932 prowadziła gromadę zuchową. W 1932 

zdała maturę. Studiowała: geografię, historię, a później etnografię na wydziale 

humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1939 roku zdała egzamin 

dyplomowy. Twarzą warszawskiej syrenki została w latach 1936-1937, gdzie 

pozowała Ludwice Nitschowej, która uważała, że Krahelska ma typową 

polską urodę.  
 

          

  

  

pozowała Ludwice Nitschowej, która uważała, że Krahelska ma typową polską 

urodę. Chociaż na początku nie była kojarzona z tym pomnikiem, to po wojnie już 

więcej osób kojarzyło pomnik z jej osobą. Gdy rozpoczęła się wojna, zaczęła działać 

jako łączniczka i kurierka. Później została sanitariuszką. Oprócz działań wojennych 

Krystyna Krahelska była również poetką i pisarką tekstów piosenek. Jej 

najsłynniejszym dziełem były słowa piosenki „Hej, chłopcy, bagnet na broń”. 

Napisała również wiersze: „Polska”, „Modlitwa” i „Wiersz o Tobruku”. W 

powstaniu warszawskim działała jako sanitariuszka w 1108. plutonie w 3. 

szwadronie I dywizjonu „Jeleń” 7. pułku Ułanów Lubelskich AK pod pseudonimem 

“Danuta”. Już pierwszego sierpnia została w trakcie ratowania swojego kolegi 

została postrzelona w klatkę piersiową. Była operowana, jednak rankiem następnego 

dnia – 2 sierpnia 1944 roku zmarła. 

 

Po śmierci Krystyna Krahelska została odznaczona: Krzyżem Walecznych, 

Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej. 

Oprócz tego jej imię nosi jedna z warszawskich szkół oraz rondo na Ursynowie. 

 

Kinga Wojtasińska, kl. 7a 

 

          

Źródła: 

Krystyna Krahelska – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Pomnik Syreny w Warszawie (Powiśle) – Wikipedia, wolna encyklopedia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Krahelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Syreny_w_Warszawie_(Powiśle)
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Ustawa Rządowa, znana dziś jako Konstytucja 3 Maja, została uchwalona w 1791 roku przez Sejm 
4-letni w celu reformy niewydolnego polskiego ustroju politycznego. Była pierwszą w Europie 
i drugą na świecie, niezwykle postępową konstytucją. 

W połowie XVII wieku rozpoczął się kryzys demokracji szlacheckiej. Liberum veto dawało prawo 
każdemu z posłów biorących udział w obradach sejmu do zerwania go i unieważnienia podjętych 
na nich uchwał. W XVIII wieku Rzeczpospolita nie była w stanie zachować własnej suwerenności  
i coraz częściej w jej sprawy wewnętrzne ingerowały inne państwa: Rosja, Prusy, Austria, które 
dążyły do zachowania panującego ustroju i jej słabości. Dążenia reformatorskie ożywiły się po 1772 
r., kiedy w wyniku I rozbioru Rosja, Prusy i Austria pozbawiły Rzeczpospolitą części jej terytoriów. 

Pod koniec XVIII wieku posłowie będący zwolennikami reform skupili się wokół Stanisława 
Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Dążono do unowocześnienia państwa  
i uniezależnienia od Rosji. Największym osiągnięciem ruchu reform był Sejm Wielki, zwany 
Czteroletnim, który obradował od 6 października 1788 roku do 29 maja 1792 w Warszawie. Był to 
pierwszy za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego sejm związany konfederacją, na 
którym nie obowiązywało liberum veto, a decyzje podejmowano większością głosów. 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja nie byłoby możliwe, gdyby nie jeden z najpiękniejszych gestów 
politycznych w historii polskiego parlamentaryzmu. Misję stworzenia zarysu nowego ustroju 
państwa sejm powierzył początkowo przywódcy antykrólewskiej opozycji - Ignacemu Potockiemu. 
Jego praca nie przyniosła jednak pozytywnych rezultatów. Przełom nastąpił 4 grudnia 1790 r., 
Ignacy Potocki, mimo szczerej niechęci do króla, poprosił Stanisława Augusta o pomoc w tworzeniu 
nowej ustawy zasadniczej. Monarcha przygotował pierwszy szkic konstytucji, nad którym pracowali 
następnie Ignacy Potocki oraz Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj i królewski sekretarz, 
Scipione Piattoli. 

W 1791 r. Sejmie Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja, regulującą ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii 
konstytucyjnej. Zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy 
dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski 
podział władz na ustawodawczą (sejm), wykonawczą (król i Straż Praw, czyli rząd) i sądowniczą. 
Zniesiono m.in. liberum veto oraz konfederacje, ograniczono prawa sejmików ziemskich. 
Konstytucja zmieniła także ustrój państwa na monarchię dziedziczną (zniesiono wolną elekcję).  

Konstytucja ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji  
w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie). Uchwalona w kwietniu 1791 r., 
a wcielona potem do Konstytucji 3 maja, ustawa o miastach dawała mieszczanom prawo wysyłania 
swoich pełnomocników na sejm, zapewniała im podstawowe prawa obywatelskie oraz reformowała 
ustrój miejski. Mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków 
ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także 
prawo nabywania szlachectwa. Chłopom Konstytucja gwarantowała "opiekę rządu krajowego", co 
było krokiem do uszczuplenia samowoli właścicieli ziemskich. 
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Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 
tysięcy żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla 
duchowieństwa – gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku.  Aby 
Konstytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo 
zmienić zapisy w konstytucji. 

Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem 
narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju 
gospodarczego i politycznego kraju. W okresie obowiązywania Konstytucji Sejm Czteroletni 
uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień.  

Prawa jakie wprowadzała Konstytucja 3 Maja były nie do zaakceptowania przez warstwę 
magnacką. To oni obok szlachty zagrodowej stracili najwięcej. W dniu 27 kwietnia  1792 roku  
w Petersburgu zawiązała się konfederacja później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny 
Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan 20 
tysięcy i   armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy wkroczyły do Polski.  Król zdołał wystawić tylko 37 
tysięczną armię składającą się z rekrutów. Mimo kilku wygranych bitew, kiedy wojska rosyjskie 
dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. 
Konstytucja przestała obowiązywać 24 lipca 1792 roku, w momencie przystąpienia króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego do  konfederacji targowickiej. Sejm grodzieński aktem z dnia 
23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty 
prawne. 
 

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie  
w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, 
uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych 
archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do 
Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Obecnie oryginał dokumentu 
przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. 
 

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później 
z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II 
Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich  
i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku  3 Maja 
ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.  
 

Wojciech Bartosz-Białoskórski, kl. 8a 

 

 

 

 

          

Obraz olejny Jana Matejki „Konstytucja 3 maja” 

Źródła: 
H. Kocój, Od konstytucji 3 maja i insurekcji, 
tom2, Wydawnictwo Napoleon V, 2017 

J. Łojek. Geneza i obalenie Konstytucji 3 
Maja, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986 

J. Michalski, Konstytucja 3 maja, Wydane 
przez Zamek Królewski w Warszawie, 1985  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_targowicka
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Kwiecień… no pomyśl. Co jest w kwietniu.. czwartek? No jest. Urodziny brata? Może i są. Ale jest też Wielkanoc, przerwa od szkoły i .. 

-PRIMA APRILIS, UWAŻAJ, BO SIĘ POMYLISZ! – po raz chyba setny powiedział Wojtek.  

-Znowu? Z irytacją w głosie powiedział Tomek - To jest już nudne. 

-No ale jest też śmieszne… W każdym razie. – zaczął Wojtek – Czy w lany poniedziałek przyjdziesz do mnie? – zapytał się z małym 

uśmieszkiem.  

-Yyy… No dobra… - powiedział po krótkim zastanowieniu Tomek – A co chcesz zrobić? – z nieco mniejszym entuzjazmem i strachem  

w oczach dodał jego przyjaciel. 

-Jakby co, na marginesie – zaczął Wojtek – nie chodzi o to, żeby CIEBIE oblać, tak? – chodzi o moją mamę… - tu przyciszył głos, a jego kot 

skoczył w stronę firanki, co by się źle skończyło dla firanki, gdyby nie przyzwyczajony do takich sytuacji Wojtek, który szybkim ruchem zrzucił 

go na ziemię.  

-Dlaczego właśnie twoją mamę? I ten kot tak często wskakuje na firankę?  - dodał Tomek.  

- Co do drugiego.. w sumie tak, ale to nie jest ważne. Mam bardzo prosty, ale skuteczny pomysł… przynajmniej tak mi się wydaje… jak zrobić 

psikusa mamie właśnie w lany poniedziałek. A do tego potrzebne są dwie osoby. A więc musimy zakraść się do sypialni rodzi.. – W tym 

momencie przerwał, ponieważ usłyszał, jak jego mama chodzi po mieszkaniu.  

-Wojtek! Wojtek! Gdzie jesteś? – zapytała się mama naszego bohatera.  

- W pokoju! – odpowiedział Wojtek, który dwoma susami miał wylądować na krześle, lecz coś mu nie wyszło i huknął tyłem głowy w blat 

biurka.  

Wojtka niesamowicie to bolało. Naprawdę niesamowicie. Zaczął syczeć i jęczeć.  

- Wojtek? – powiedział po chwili Tomek – To znowu jakiś głupi żart?  

- NIE! – krzyknął z bólu Wojtek – TO NIE JEST ŻART!  

- Jezu, Wojtek! – właśnie do pokoju weszła mama – Co się stało!  

- No.. Nie widać? – przestraszony powiedział Tomek – Uderzył się o kant biurka.  

- Pokaż to – rozkazała mama Wojtka – Ojej. Musimy pojechać do szpitala – zerwali się i polecieli do zaparkowanego pod domem auta. 

- No to zostałem sam… - pomyślał Tomek i patrzył jak kot jego kolegi wskakuje na firankę.  

Kajetan Miciński – Byrski, kl. 6b 
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Encanto - film w reżyserii Jared'a Bush'a i Bryon'a 

Howard'a, jest jednym z najnowszych filmów Disney'a. 
Opowiada o kolumbskiej rodzinie obdarzonej 

magicznymi zdolnościami, lecz główna bohaterka swojej 
zdolności nie posiada. Opowieść uczy nas o tym, że 

każdy z nas jest wyjątkowy mimo, że tego czasami nie 
widzimy, o tym, że w rodzinie trzeba się kochać i o siebie 

troszczyć oraz o tym, że trzeba w siebie wierzyć. Film 

mi się bardzo podobał, bardzo urzekła mnie jego 
historia. 
 

 

Serdecznie polecam, 
Urszula Bojakowska, kl. VI B 
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„Rozważna i romantyczna” to książka wydana w 1811 roku, jest 

pierwszą opublikowaną powieścią autorstwa Jane Austen. 
Opowiada o dwóch zupełnie różnych siostrach - Eleonorze 

(rozważnej) i Mariannie (romantycznej). Eleonora jest głosem 
rozsądku w swojej rodzinie, nie zawraca innym głowy swoimi 

przemyśleniami i uczuciami, natomiast Marianna jest bardzo 
uczuciowa i bardzo chce się zakochać, bardzo lubi czytać 

romanse. Książka sama w sobie też jest romansem. Na początku 

opowieści umiera ojciec Eleonory, Marianny i ich młodszej 
siostry Małgorzaty. Rodzina traci wszystko co ma, gdyż spadek  

 

 
 

 

 

 

          

przypada synowi z pierwszego małżeństwa Henry'emu, który chce mieć majątek ojca dla 

siebie. Rodzina zostaje bez środków do życia. Jednak pomaga im daleki krewny Pani 
Dashwood. Panny wraz z matką przeprowadzają się do jego majątku. Każda siostra ma 

inne marzenia, dalsza część książki opowiada o zakochiwaniu się i odkochiwaniu, 
spełnianiu marzeń i o tym, że nie można stać uparcie przy swoim jeśli nie jest to dobre, 

opowiada także o tym, że mimo iż jesteśmy różni, każdy z nas znajdzie osobę, która 
będzie nas kochać i którą my będziemy kochać. Uważam, że ciekawe jest to że mimo iż 

jest to książka napisana w zupełnie innej epoce, to wszystkie emocje tam opisane znamy 
i my, oprócz tego, że nosimy inne ubrania, nic się nie zmieniło. 

Polecam z całego serca. 
Urszula Bojakowska, kl. VI B 

 

 

 

          

Pozytywne fakty na pocieszenie - marzec 

1. Już niebawem zaczniemy wstawać wcześniej - wreszcie będzie dłuższy dzień! 

2. 21 marca jest pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. 

3. 14 marca jest Światowy Dzień Liczby Pi. 

4. Co prawda na Ukrainie jest wojna i Ukraińcy emigrują do Polski, ale to znaczy, że 

będziemy mieli dużo nowych kolegów i koleżanek - przyjmijmy ich ciepło! 

5. Już tylko 106 dni do końca roku szkolnego! 

6. Uśmiechanie się wspomaga wytwarzanie endorfin (hormonów szczęścia)- uśmiechajmy 

się więcej! 

 

Urszula Bojakowska, kl. 6b 
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Pozytywne fakty na pocieszenie - kwiecień 

1. Robi się coraz cieplej. 

2. Niedługo Wielkanoc! 

3. Coraz częściej wychodzimy na WF na dworze! 

4. Przerwy aktywne są już na dworze! 
5. Już pewnie nie wrócimy w tym roku na zdalne - ludzie z wadą wzroku, nasza 

wada nie będzie się pogarszać! 
6. Niedługo ma się zmienić dzwonek! 
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1. … plecień, co przeplata - trochę zimy, trochę lata. 
2. Jajka zdobione we wzory. 
3. Ostatni tydzień Wielkiego Postu to … Tydzień. 
4. … Wielkanocny. 
5. Jajka pomalowane na jednolity kolor. 
6. Dzień, na który czeka każdy pranck'ster. 
7. … Boży, jest w święconce. 
8. Chrześcijanie chodzą z nią do kościoła w Wielką Sobotę.  
9. Robi się … 
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