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Drodzy czytelnicy! 

W nowym roku szkolnym wracamy w bardzo silnym składzie. W miejsce naszych czterech absolwentów 

do zespołu redakcyjnego dołączyło aż jedenastu nowych redaktorów (w tym siedmiu z klasy pierwszej)! 

Na naszym pierwszym spotkaniu postanowiliśmy, że w obecnym roku szkolnym będziemy przygotowywać 

tzw. wydania tematyczne. A ponieważ początek wrzesnia przyniósł nam bardzo smutną i zaskakującą 

wiadomość, to ten numer chcemy poświęcić królowej Elżbiecie II, jej rodzinie i monarchii brytyjskiej. 

Czytajcie więc o tym jaką niezwykłą funkcję pełniła młoda Elżbieta w czasie II wojny światowej, jak to się 

stało, że zasiadła na tronie i kto oprócz rodziny królewskiej pomieszkiwał w pałacu Buckingham.  

Kinomanom polecamy kilka filmów o królowej, a miłośnikom poezji wiersze naszej redakcyjnej koleżanki. 

Zapraszamy do lektury! 

 

Redakcja 

 



 

Zawartość numeru: 
 

Artykuły z życia szkoły: 
• Witamy nowe klasy! 

• 15 września, czyli kilka słów o … MIĘDZYNARODOWYM DNIU KROPKI 

• Dzień Chłopaka w 1T 

• Święto drzewa 

• Kącik kawowo-herbaciany powraca !!! 

• Kulturalna środa 

• Wycieczka integracyjna klasy 1A 

• Na sportowo… 

• Dzień Wanny 

 

Temat numeru – królowa Elżbieta II i monarchia brytyjska: 
• Biografia królowej Elżbiety II 

• Kim byli rodzice Elżbiety II? 

• Krótka Biografia Filipa II 

• Miłość Elżbiety II i Filipa 

• Jedyna siostra królowej Elżbiety-Małgorzata Windsor 

• Dzieci królowej Elżbiety II 

• Diana -  księżna Walii 

• Książę Harry i jego wystąpienie z rodziny królewskiej 

• Elżbieta II mechanikiem? Działalność królowej podczas II wojny światowej  

• Psiaki królowej Elżbiety II 

• Styl ubierania Elżbiety II 

• Ulubione miejsca Elżbiety II 

• Jaka była Królowa Elżbieta II? 

• Ciekawostki z życia monarchini 

• Przywódcy państw pełniący najdłużej swój urząd 

• Abdykacja Edwarda VIII – czyli jak Elżbieta została Królową 

• Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii 

• Historia i tajemnice Buckingham Palace 

• Czy szanujemy spuściznę Elżbiety II? – felieton 

• Serial „The Crown” 

• Filmy o królowej Elżbiecie II i rodzinie królewskiej 

 

 

Twórczość naszych uczniów: 
• Emocje a czas 

• Światło czy ciemność? 

 

W tym numerze gościnnie swoje teksty zamieścili: Mirosława Kądziołka, Agnieszka Miksa, 

Dorota Nemś, Monika Żurek – Czajkowska oraz Samorząd Uczniowski 

 

 

Dziękujemy za współpracę! 

 

Źródła zdjęć na okładce: 

https://www.forbes.pl/, https://viva.pl/ 

https://www.forbes.pl/
https://viva.pl/


Artykuły z życia szkoły 

Witamy nowe klasy! 

Klasa 1A liceum 

 
Klasa 1A jest najliczniejszą klasą w szkole, 

ponieważ uczęszcza do niej 35 uczniów, pośród 

których jest tylko 6 chłopaków... 

Uczniowie podzielili się na profile i powstały 

grupy rozszerzeniowe: pierwsza z rozszerzonym 

językiem polskim i geografią, czyli tzw. 

"humanistyczna", druga z rozszerzeniem z biologii 

i chemii. Wszyscy uczniowie uczą się w wersji 

rozszerzonej języka angielskiego w wymiarze 5 

godzin tygodniowo. Natomiast drugim językiem 

obcym jest dla nich język niemiecki w ilości 2 

godzin tygodniowo. 

Jest początek roku szkolnego i początek ich pobytu 

w naszej szkole, dlatego życzymy im nie tylko 

samych piątek, ale również wspaniale spędzonego 

czasu w zawadczańskim Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych. 

  Monika Żurek – Czajkowska 

Nowi informatycy w klasie 1T 

Z nowym rokiem szkolnym w ZSP w Zawadzkiem 

pojawili się adepci klasy informatycznej. Ta grupa 

to pełni energii młodzi ludzie, dla których 

komputer to nie tylko rozrywka w wolnym czasie, 

ale prawdopodobnie sposób na dalsze życie. W 

klasie są też dziewczęta – Maja i Julia, co oznacza, 

że kobiety też widzą się przed ekranem „kompa” i 

nie jest to, według nich, miejsce zarezerwowane 

tylko dla facetów. Jedyne więc, co pozostaje, to 

pogratulować wszystkim dobrego wyboru 

kierunku nauki i trzymać kciuki za doskonalenie 

ich informatycznych umiejętności. 

Powodzenia!!! 

Dorota Nemś 

 

 

 

15 września, czyli kilka słów o … 

MIĘDZYNARODOWYM DNIU 

KROPKI  

 
Historia tego święta sięga roku 2003, w którym 

Peter H. Reynolds wydał książeczkę pod tytułem 

“The Dot”, czyli “Kropka”. Bohaterka, Vashti, 

która dzięki pomysłowości swojej nauczycielki 

plastyki i narysowanej kropce uwierzyła w swoje 

umiejętności, stała się przykładem dla wszystkich 

nieśmiałych, którym brak odwagi i wiary w swoje 

siły.  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI stał się 

świętem kreatywności i pomysłowości każdego 

ucznia, dlatego uczestnicy projektu „STARSI I 

MŁODSI – razem w zabawie i nauce” 

przygotowali zajęcia plastyczno-techniczne dla 

swoich młodszych koleżanek i kolegów z PSP w 

Zawadzkiem. W całodniowej wspólnej zabawie 

uczestniczyli uczniowie klas I-VII. 

    Agnieszka Miksa 

 

 



Dzień Chłopaka w 1T 

 

            W klasie 1T Dzień Chłopaka przebiegał 

pod hasłem słodkości i quizu z wiedzy ogólnej. 

Damska część klasy uraczyła chłopaków super 

wypiekami oraz pytaniami z dziedziny sportu, 

filmu, gier komputerowych. Było ekscytująco i do 

końca nie wiadomo było, która drużyna wygra – 

nawet doszło do dogrywki. Udało się wreszcie 

wyłonić zwycięzców. Tak naprawdę jednak liczyła 

się   dobra zabawa. Wszystkie drużyny otrzymały 

dyplomy. Gratulacje! 

Dla zainteresowanych i chcących sprawdzić swoją 

wiedzę – pytania konkursowe poniżej. 

Życzymy wesołej zabawy! 

1. Z ilu zawodników składa się drużyna 

siatkówki? 

2. Podaj 2 nazwy restauracji typu fast food. 

3. Jak nazywa się firma, której meble składa 

się samemu? 

4. Czym zajmował się bohater filmu 

„Rocky”? 

5. Z jakiego kraju pochodzi volvo? 

6. Dokończ zdanie „Mężczyźni są z Marsa a 

kobiety ….” 

7. Jaką nazwę nosi najstarszy działający klub 

piłkarski na świecie? 

8. Kiedy obchodzony jest Dzień Matki? 

9. Wymień 3 najpopularniejsze niemieckie 

marki aut. 

10. Z czego robi się beton? 

11. Ile rang jest w CS: GO   5/12/18? 

12. Od czego pochodzi nazwa Ferrari? 

13. Darth Vader to bohater filmów ….. 

14. Mistrzem Polski w 2022 w koszykówce 

jest …... 

15. Moby to określenie w grze Minecraft i 

oznacza …. 

16. Najdroższym piłkarzem na świecie w 2022 

jest ….. 

17. Czym różni się sukienka od spódnicy? 

 

Dorota Nemś 

 

 

Święto drzewa 

Bez drzew byłoby mniej tlenu, ptaków i innych 

drobnych zwierząt. Cieszą oko, dają cień. 

Polepszają samopoczucie, obniżają temperaturę w 

upalne dni. Według badań, uczniowie szkół 

otoczonych drzewami osiągają lepsze wyniki w 

nauce niż ci, których szkoły mieszczą się przy 

dużych ulicach. Sadźmy więc drzewa! 

Chłopcy z klasy 2TI zasadzili 10 października na 

terenie szkoły kilkanaście sosen, świerków i 

jarzębin, które za kilka lat zamienią się w piękne 

okazy drzew. Dziękujemy Nadleśnictwu 

Zawadzkie za sadzonki. 

 

   Mirosława Kądziołka 

 
 

Kącik kawowo-herbaciany powraca !!! 

 
Już jest, powrócił! Po latach pandemii i obostrzeń 

zapraszamy uczniów do naszego kącika. Tutaj 

można odpocząć, napić się gorącej kawy lub 

herbaty, trochę poplotkować. A dla głodnych, 

znajdzie się też sycąca zupa lub kisiel. Prosimy o 

zapoznanie się z regulaminem i uiszczanie opłat.  

Wszystkich chętnych zapraszamy !!! 

 

Samorząd Uczniowski 

 

 

 
 

https://pl.123rf.com/cliparty-wektory 



Kulturalna środa 

 
"Bo przecież nie samymi przebojami filmowymi 

młody człowiek żyje" - chciałoby się rzec. 

Spotkanie z klasyką polskiej literatury w Teatrze 

im. Jana Kochanowskiego w Opolu było 

pierwszym, ale nie ostatnim z zaplanowanych na 

ten rok szkolny. "Ziemia obiecana" naszego 

noblisty, Władysława Stanisława Reymonta, w reż. 

Piotra Ratajczaka, to spektakl przyjęty do VIII 

Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł 

Literatury Polskiej "Klasyka żywa". Świetna gra 

aktorska, wyjątkowa choreografia, ciekawe 

kostiumy, wartka akcja i historia, która przenosi 

nas do kapitalistycznej Łodzi końca XIX wieku, 

choć odnajdujemy w niej tak wiele współczesnych 

problemów...To właśnie na nie zwrócili uwagę 

uczniowie klas 3 TI, 3A i 4Ap, którzy wraz z 

wychowawcami spędzili miło środę (5 

października) w teatrze. 

    Agnieszka Miksa 

 

 

Wycieczka integracyjna klasy 1A 

 

W dniu 6.października 2022 r. pod opieką p. M. 

Kądziołki i p. M. Żurek-Czajkowskiej 

pojechaliśmy na całodniową wycieczkę 

integracyjną do Opola. 

Wybraliśmy się tam pociągiem i zaraz po 

przyjeździe do stolicy naszego województwa 

udaliśmy się na spacer nad Kanałem Młynówką, a 

później na Stare Miasto. Piękna, słoneczna pogoda 

dopingowała nas podczas wędrówki.  

Po drodze zobaczyliśmy wiele atrakcji 

turystycznych, o których pierwszoklasiści przed 

wycieczką przygotowali ciekawe informacje.                                                            

Widzieliśmy m.in. Most Groszowy, Wieżę 

Piastowską, amfiteatr i odwiedziliśmy kościół 

franciszkanów.  

Na rynku, obok ratusza spotkaliśmy dziennikarzy 

opolskiej telewizji, którzy chcieli się dowiedzieć, 

jakie mamy plany na przyszłość i z kilkorgiem z 

nas przeprowadzili wywiady. Następnie 

podziwialiśmy pastelowe kamienice na rynku, 

pomnik Kazimierza I Opolskiego i Aleję Gwiazd.  

Potem poszliśmy odwiedzić  kościół Na Górce, a 

stamtąd udaliśmy się na  Wzgórze Uniwersyteckie, 

gdzie przywitaliśmy się ze Starszymi Panami, 

Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim.      

Po spacerze wybraliśmy się do kina na film 

„Awatar”, który wywołał w nas mnóstwo wrażeń i 

emocji, a po filmie, odwiedziliśmy jeszcze Mały 

Rynek i udaliśmy się w drogę na dworzec, by 

wrócić pociągiem do domu. 

Pierwszą wspólną wycieczkę będziemy z 

pewnością długo wspominać, zwłaszcza, że nie 

tylko humory, ale i piękna aura nam dopisały. 

 

Na sportowo… 

W piątek, 7 października, na szkolnym Orliku 

odbył się turniej piłkarski o puchar Activy. 

Wygrała drużyna FC Po Nalewce, 2 miejsce FC 

Koty, a 3 miejsce Zawodnicy Kamery. 

 

 



Dzień Wanny 

 

Wanna to taka rzecz, która z reguły stoi w łazience. 

Przydaje się do wielu czynności, choć generalnie 

kojarzy się kąpielami i prysznicami. Sam 

przedmiot jest dość banalny i nikt nie poświęca 

wannie zbyt dużo uwagi. Tymczasem 7 

października obchodzony jest Dzień Wanny, a więc 

wanna ma swoje święto. I co Wy na to? Dlatego w 

naszej szkole Samorząd Uczniowski docenił wannę 

i wprowadził ją w szkolne progi. Wanna w 

towarzystwie ręcznika, czepka i szlafroka stanęła 

na korytarzu i tym razem trochę utrudniała życie, 

bo trzeba było ją jakoś omijać lub po niej 

przechodzić – zero kąpieli, wody lub innych 

przyjemności. Sprawdziła się jednak, bo mimo 

trudności jakich przysporzyła, znalazły się osoby, 

które chętnie w niej posiedziały czyli można z 

wanną tak bez wody pobyć. Okazała się więc 

towarzyska i zaskakująca. Dziękujemy Ci Wanno, 

że istniejesz – do zobaczenia wieczorem! 

                                                                                 

Samorząd Uczniowski 

 

 

Temat numeru – królowa Elżbieta 

II i monarchia brytyjska 

Smutne wiadomości napływające z początkiem 

września z Wielkiej Brytanii zainspirowały nasz 

zespół redakcyjny do podjęcia tematyki związanej 

z postacią wybitnej monarchini, jej rodziną, 

zwyczajami, ubiorami i ulubionymi miejscami. 

Przypominamy również zasady funkcjonowania 

państwa i polecamy kilka filmów, dzięki którym 

możecie poszerzyć swoją wiedzę o brytyjskiej 

monarchii. Zapraszamy do lektury! 

 

Rodzina królewska 

Biografia Królowej Elżbiety II 
Jakiś czas temu obiegła cały świat wiadomość, że 

zmarła Królowa Elżbieta II. Jest to bardzo przykra 

informacja dla całej Anglii i nie tylko. Królowa 

Elżbieta II, a 

właściwie Elżbieta 

Aleksandra Maria, 

która wywodzi się 

z dynastii 

Windsorów, 

urodziła się 21 

kwietnia 1926 roku 

w Londynie. W 

1930 roku urodziła 

się jej jedyna 

siostra – księżniczka Margaret.  Obie 

wspólnie wychowywały się i kształciły w 

domu zarówno pod okiem matki, jak i 

guwernantki. Elżbieta już od małego była bardzo 

sumienna i obowiązkowa, co pozwoliło jej 

na zdobycie wykształcenia z zakresu takich 

dziedzin jak geografia i historia. W 1939 

roku poznała swojego 

przyszłego męża Filipa. 

Już w 1947 roku doszło 

do zaręczyn oraz ślubu. 

Po roku od tych 

wspaniałych wydarzeń 

na świat przyszedł 

pierwszy syn Elżbiety i 

Filipa – Karol. W 

kolejnych latach 

Elżbieta urodziła również Annę, Andrzeja, a 

także Edwarda. W 1953 roku umiera jej 

ojciec - Jerzy VI, a Elżbieta przejmuje po 

nim koronę królewską, którą nosi dumnie aż 

do śmierci. Była nie tylko królową Wielkiej 

Brytanii, ale także monarchą istniejącej 

jeszcze wtedy Wspólnoty Narodów. W 2015 

roku została najdłużej panującym władcą w 

Wielkiej Brytanii. 8 września 2022 świat 

obiegła wiadomość o śmierci Elżbiety II w  

Balmoral’u w Wielkiej Brytanii. Elżbieta II 

była uważa przez swoich bliskich za osobę 

niezwykle ciepłą i otwartą na każdego. Była 

to monarchini ciesząca się ogromnym 

poparciem zarówno krajowym, jak i 

międzynarodowym. Wynika to chociażby z 

faktu, że ceniła sobie bardzo podróże, jak i 

podtrzymywanie dobrych stosunków 

międzynarodowych.  

    Wiktoria Kurpierz 

 

https : / /www.kob ie ta .pl

pl  

https://wikipedia.org 



Kim byli rodzice Elżbiety II? 

   Elżbieta Bowes-Lyon 

 Pochodziła z brytyjskich rodów, Strathmore’ów. 

  Urodziła się 4 sierpnia 1900 roku w Hitchin. Była 

dzieckiem Claude’a Bowes-Lyon (14. hrabia 

Strathmore i Kinghorne) oraz Cecilii Bowes-Lyon. 

Była jedną z najpopularniejszych osób z brytyjskiej 

rodziny królewskiej. 

Elżbieta miała liczne rodzeństwo – była ona 

czwartą córką i dziewiątą z dziesięciorga 

rodzeństwa. Starsze rodzeństwo -  2 braci - w czasie 

wojny wyruszyło na front, a ona zajmowała się 

pomocą sanitarną w przemienionym na szpital 

zamku Glamis. Mimo to, dzieciństwo Elżbiety 

Bowes-Lyon było dość beztroskie. Uwielbiała 

sport, psy oraz jazdę konną. 

Po ukończeniu prywatnej edukacji w wieku 13 lat 

zdała Oxford Local Examination. 

W 1923 roku Elżbieta przyjęła oświadczyny 

księcia Alberta (wcześniej odrzuciła je 

kilkakrotnie) Urodziła dwie córki Elżbietę II oraz 

Małgorzatę. Córki nie były traktowane przez nią 

równo. Elżbieta II miała lepsze relacje z matką niż 

Małgorzata. 

Po wybuchu wojny, podczas niemieckich nalotów 

na Wyspy Brytyjskie, ministrowie nakłaniali 

królową, aby wyjechała z Londynu, Elżbieta 

odpowiedziała: „Dzieci nigdzie nie pojadą beze 

mnie, ja nie opuszczę króla, a król nigdy nie 

wyjedzie”. Deklaracja ta przyniosła jej 

popularność wśród Brytyjczyków. Po śmierci męża 

zyskała przydomek Queen Mum.  

 Kochana przez naród Elżbieta znana jako królowa 

matka, przez wielu określana była jako intrygantka 

o mocnym charakterze.  

W związku z wartościami, jakie wyznawała, 

została przez Hitlera nazwana najbardziej 

niebezpieczną kobietą na świecie.  

Kierowała około 350 organizacjami, w tym 

brytyjskim Komitetem Czerwonego Krzyża. 

Pełniła liczne honorowe funkcje wojskowe. Od 

1978 (jako jedyna kobieta w historii) nosiła 

prestiżowy tytuł honorowy lorda strażnika Pięciu 

Portów. 

Kiedy tron przejęła Elżbieta II, matka próbowała 

wpływać na jej decyzje. Elżbieta żywiła ogromną 

niechęć do księcia Filipa i była przeciwna jego 

związkowi z córką. 

Zmarła, 30 marca 2002 r.  jej śmierć wstrząsnęła 

krajem. Królowa matka żyła 102 lata co ciekawe 

zaplanowała swój pogrzeb i wiedziała, gdzie 

będzie  znajdował się jej grób.   

 
 

 
 

Albert Fryderyk Artur Jerzy 

 Wywodził się z królewskiej rodziny Windsorów, 

król brytyjski (Zjednoczonego Królestwa oraz 

dominiów), król Irlandii, a następnie cesarz Indii. 

Urodził się 14 grudnia 1895 roku w York Cottage.  

Albert był dzieckiem słabego zdrowia, nieśmiałym 

i zakompleksionym, posiadającym skłonności do 

płaczu. Miał poważne problemy z żołądkiem 

oraz koślawe kolana, co leczono za pomocą 

niewygodnych szyn. Od piątego roku życia był 

dotknięty silnym jąkaniem się, spowodowanym 

przymuszaniem go do pisania prawą ręką, podczas 

gdy książę był leworęczny. 

Albert służył na okręcie HMS Collingwood, jednak 

częste ataki nieżytu żołądka zmusiły go w 1917 

roku do rezygnacji ze służby w marynarce. 

3 czerwca 1920 roku książę Albert został 

mianowany księciem Yorku, a wraz z tytułami 

spadły na niego również królewskie obowiązki, 

takie jak reprezentowanie ojca podczas różnych 

uroczystości czy oficjalne podróże do 

krajów imperium brytyjskiego. 

Książę Albert otrzymał wolną rękę w wyborze 

przyszłej małżonki. W 1920 spotkał lady Elżbietę 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Collingwood_(1908)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_brytyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Bowes-Lyon


Bowes-Lyon. Albert zakochał się w niej i 

postanowił się z nią ożenić. 

Jednak Elżbieta była wówczas zakochana w 

starszym bracie Alberta, księciu Edwardzie, i 

odrzuciła dwa razy  jego oświadczyny. Dopiero 

trzecie oświadczyny zostały przez nią przyjęte.  

W styczniu 1936 zmarł ojciec Alberta król Jerzy V, 

a 11 grudnia tego samego roku abdykował jego 

starszy brat, Edward VIII. Ustąpił on z tronu z 

powodu braku akceptacji jego małżeństwa z 

amerykańską rozwódką Wallis Simpson. Po 

abdykacji brata książę Albert wstąpił na tron, 

przyjmując imię Jerzego VI. Para królewska 

została koronowana 12 maja 1937.  

W 1939 r. król i królowa wybrali się w podróż 

do Kanady i odwiedzili na krótko Stany 

Zjednoczone. Głównym celem ich wizyty były 

sprawy polityczne. Król i królowa spotkali się z 

entuzjastycznym przyjęciem przez 

Kanadyjczyków.  

Albert zyskał popularność i szacunek, gdy 

podczas niemieckich nalotów na Londyn nie 

opuścił miasta, mimo że pałac był bombardowany 

dziewięć razy. 

W marcu 1949 roku Jerzy przeszedł operację nogi, 

aby uniknąć gangreny z powodu zakrzepicy. 

Latem 1951 zdiagnozowano u niego raka płuc i 

gardła. 26 września król poddał się kolejnej 

operacji, w wyniku której usunięto mu lewe płuco 

i lewą gałąź nerwu krtaniowego wstecznego.  

Zmarł  6 lutego 1952.  

 

 

    Emilia Stefańska 
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Krótka Biografia Filipa II 

9 kwietnia 2021, w południe, z Pałacu 

Buckingham wystosowana została informacja o 

śmierci 99-letniego księcia Filipa. Kim był ten 

mężczyzna i jaką rolę odegrał w życiu Wielkiej 

Brytanii? Książe Filip urodził się 10 czerwca 1921 

roku na Greckiej wyspie Korfu. Jako dziecko został 

wygnany z rodzinnego kraju, pomieszkiwał we 

Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Francji. 

Poślubił Elżbietę Windsor jeszcze przed 

odziedziczeniem przez nią tronu brytyjskiego w 

1952 r. Owocem małżeństwa księcia Filipa i 

Królowej Elżbiety było posiadanie 4 dzieci - byli 

to książę Karol, Anna, Andrzej, Edward. W roli 

brytyjskiego współmałżonka „służył” przez ponad 

6 dekad. Zmarł 9 kwietnia 2021 roku na zamku 

Windsor w wieku 99 lat. Książę Filip wiódł długie 

życie tworząc rodzinę pełną miłości, będącą 

autorytetem dla ludzi. Jego żona Elżbieta zmarła 

następnego roku, a tron objął ich syn Karol, który 

przyjął imię Karola III. Mam nadzieję, że 

przybliżyliśmy wam trochę postać Księcia Filipa, 

Księcia Zjednoczonego Królestwa. 

Marcel Lechowicz 
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Miłość Elżbiety II i Filipa 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy miłość 

Elżbiety i Filipa była szczerym uczuciem, czy 

raczej z góry zaplanowaną i przemyślaną relacją. 

Para poznała się w czasie jednej z podróży 

Elżbiety. Królowa była bardzo młoda, miała 

zaledwie 13 lat. Książę miał nieco więcej, bo był 

już wówczas pełnoletni. Twierdzono, że Elżbieta 

już wtedy była szaleńczo zakochana. Ich związek 

przetrwał jedną z trudniejszych prób - rozstanie 

spowodowane wybuchem II wojny światowej. 

Zakochani starali kontaktować się poprzez listy. 

Gdy rodzice królowej dowiedzieli się o wybranku 

swojej córki, byli bardzo przeciwni temu 

związkowi. Filip w tamtym czasie był niemalże 

biedny i nie zasiadał żadnego tronu. Nic jednak nie 

zaprzestało uczuciu zakochanym i 20 listopada 

1947 roku wzięli ślub. Elżbieta wkrótce zasiada na 

tronie i staje się już wcześniej wspomnianą 

królową. Przez ten cały czas Książę Filip czuje się 

odtrącony na bok, nieważny. Jest to dość 

zrozumiałe, gdyż to Królowa zarządzała 

wszystkim i była głową całego państwa, do 

bieżącego roku. Mimo wszystko małżonkowie 

publicznie ukazywali się jako perfekcyjna para. 

Tak naprawdę ich związek nie był idealnym 

przykładem. Filip zdradzał Elżbietę 

niejednokrotnie, jednak ona zdawała się tym nie 

przejmować. A bynajmniej wiedziała, że prywatne 

problemy nie mogą przekładać się na władzę nad 

krajem. Jak widzimy, oboje nie mieli łatwo. 

Ponadto, małżeństwo zamieszkało ze sobą dopiero 

w okresie pandemii. Jak widzimy, można by 

stwierdzić, że po okładach, czy wywiadach, jest to 

przykład ogromnej miłości, zważając na tak długi 

czas bycia razem. Zagłębiając się jednak w losy tej 

pary, nie do końca przypomina nam to perfekcyjną 

i czystą miłość.  

 
Źródła: weddingdream.com 

Oliwia Prus 

Jedyna siostra królowej Elżbiety-

Małgorzata Windsor 

Małgorzata Róża Windsor przyszła na świat 21 

sierpnia 1930 roku w Glamis. 

Jako dziecko, razem z siostrą, pobierała nauki u 

szkockiej guwernantki Marion Crawford lecz jako 

już dorosła kobieta wyrażała żal, że nie posiada 

wykształcenia. Jej matka uznała jednak, że 

wystarczyło, że dobrze się wysławiają, potrafią 

grać na pianinie i dobrze wyglądają. Ojciec 

nazywał ją i siostrę 

„dumą i radością”. 

Elżbieta była dumą – od 

dziecka spokojna i 

dystyngowana, 

przestrzegała etykiety, 

nie buntowała się. 

Małgorzata była radością 

– lubiła być w centrum 

uwagi, nie przejmowała 

się obowiązującymi 

normami, a zabawę 

stawiała na pierwszym miejscu.  

  

Małgorzata zaczęła czuć się samotnie kiedy po 

abdykacji Edwarda VIII  na tronie miał zasiąść jej 

ojciec co wiązało się z tym, że następczynią będzie 

Elżbieta. Cała uwaga była skupiona na przyszłej 

królowej i siostry z dnia na dzień coraz bardziej się 

od siebie oddalały. 

W pewnym momencie świat obiegła informacja o 

romansie Małgorzaty ze starszym o 16 lat Peterem 

Townsendem. Mężczyzna pracował dla króla 

Jerzego VI d 1944 roku. Już wtedy miał zawrócić 

w głowie nastoletniej księżniczce. Małgorzata 

zakochała się w przystojnym i starszym o 

szesnaście lat pilocie. 

Gdy się poznali, ona miała 14 lat, on 30, gdy 

zaczęli się spotykać, świętowała 17. urodziny. 

Romans wyszedł na jaw podczas koronacji 

Elżbiety II w 1953 r. Reporter uchwycił moment, 

gdy Małgorzata czułym gestem strzepywała 

Townsendowi pyłek z klapy marynarki. Peter 

rozstał się z żoną i oświadczył się Małgorzacie, 

która przyjęła te oświadczyny. Wszystko zmieniło 

się gdy dowiedziała się, że musiałaby wyjechać z 

Anglii na pięć lat gdyby chciała poślubić 

rozwodnika. Townsend ożenił się ponownie z 

Francuzką  Marie-Luce Jamagne. 



Podczas kolacji u jednej z przyjaciółek poznała 

fotografa Antony’ego Armstrong-Jonesa. 

Przystojny, zabawny ekscentryk przypadł 

księżniczce do gustu. Tony’emu nie imponowało 

pochodzenie Małgorzaty, sam nie był arystokratą, 

jednak obracał się wśród socjety. Małgorzata, 

wzbraniając się wciąż przed ślubem, poprosiła 

Antony’ego Armstrong-Jonesa, aby nigdy nie 

prosił jej o rękę. Mężczyzna nie dotrzymał 

obietnicy, a para zaręczyła się w grudniu 1959 

roku. Niedługo po ślubie przyszły na świat dzieci. 

Urodzony w listopadzie 1961 r. David Albert 

Charles Armstrong Jones jest dziś znanym 

projektantem mebli, młodsza o trzy lata Sarah 

Frances Elizabeth Chatto – malarką. W 

małżeństwie nie działo się dobrze. Już gdy była w 

ciąży z Sarah, ginekolog ostrzegł małżonka, żeby 

nie stresował żony, bo to może kosztować ją 

zdrowie. Zgodnie z przewidywaniami Cavendish, 

Antony nie wracał do domu na obiad. Pochłaniała 

go praca dyrektora artystycznego „The Sunday 

Times” i kolejne pozamałżeńskie związki. 

Napięcia wyładowywał na Małgorzacie, która 

sama wplątywała się w romanse, by uciec przed 

samotnością. W 1966 r. spotykała się z Anthonym 

Bartonem, winiarzem z Bordeaux, ojcem 

chrzestnym Sarah, potem przyszedł czas na 

szkockiego arystokratę i pianistę Robina Douglasa-

Home’a, a potem zakochała się po uszy w 

młodszym o kilkanaście lat projektancie ogrodów 

Roddym Llewellynie. W 1976 r. ogłoszono 

separację Snowdonów, w 1978 r. – rozwód, 

pierwszy od 400 lat w rodzinie królewskiej.   

Po rozwodzie Małgorzata zniknęła z powodu 

problemów zdrowotnych i depresji. Ostatni raz 

pokazała się na balkonie pałacu Buckingham na 

setnych urodzinach królowej matki w 2001 r.  

 

Niemal do ostatnich dni paliła 60 chesterfieldów 

dziennie. W 1998 r. miała udar. Trzeci z kolei 

doprowadził do jej śmierci. Odeszła 9 lutego 2002 

r. w wieku 71 lat. Pozostawiła dwoje dzieci i 

czworo wnucząt. 

Dla wielu ludzi Małgorzata była zapamiętana jako 

niepokorna kobieta, która gdyby tylko urodziła się 

w innej rodzinie żyłaby szczęśliwie i odnalazłaby 

miłość. 

    Karolina Drzymała 
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Dzieci królowej Elżbiety II 

Źródło: www.kobieta.pl 

Królowa Elżbieta II miała czwórkę dzieci : Karola, 

Annę,  Andrzeja i Edwarda. Najstarszy jest Karol , 

który urodził 14 listopada 1948 roku w Pałacu 

Buckingham w Wielkiej Brytanii.  Jego siostra 

Anna urodziła się 15 sierpnia 1950 roku . Andrzej 

urodził się 19 lutego 1960 roku , a Edward urodził 

się 10 marca 1964 roku. Książę Karol był mężem 

Diany , która zmarła po tragicznych wypadku . Od 

śmierci królowej Elżbiety II został on królem 

Zjednoczonego Królestwa i innych mocarstw, 

którymi rządziła jego matka . Jego ojcem był książę 

Filip II.  Karol ma dwójkę synów - księcia Harrego 

i księcia Wiliama . Po śmierci swojej żony związał 

się z Camilą .   

Anna to jedyna córka królowej Elżbiety II.  Na 

początku była związana z kapitanem Peterem , z 

którym ma dwie córki , ale obecnie jej mężem jest 

Timothy Laurence.  

https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,28891573,relacje-krolowej-elzbiety-z-siostra-nie-byly-idealne-malgorzata.html
https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,28891573,relacje-krolowej-elzbiety-z-siostra-nie-byly-idealne-malgorzata.html
https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,28891573,relacje-krolowej-elzbiety-z-siostra-nie-byly-idealne-malgorzata.html
https://www.vogue.pl/a/ksiezniczka-malgorzata-historia-siostry-krolowej-elzbiety-ii
https://www.vogue.pl/a/ksiezniczka-malgorzata-historia-siostry-krolowej-elzbiety-ii
https://histmag.org/Malgorzata-Windsor-nieszczesliwe-zycie-pieknej-ksiezniczki-21147
https://histmag.org/Malgorzata-Windsor-nieszczesliwe-zycie-pieknej-ksiezniczki-21147


Andrzej urodził się jako trzecie dziecko pary 

królewskiej.  Ma dwie córki.  W 2019 roku podjął 

decyzję o wycofaniu się życia publicznego i 

postanowił, że przestaje pełnić obowiązki w 

imieniu korony .  

Najmłodszy jest Edward.  Jest hrabią Wessex i 

mężem hrabiny Wessex – Sophie . Mają dwójkę  

dzieci . Poprzez jednego ze swoich przodków - 

Jana Wilhelma Friso jest spokrewniony ze 

wszystkimi rodzinami królewskimi i książęcymi 

panującymi w Europie.  

Julia Danysz  

 

Diana -  księżna Walii 

Diana Spencer to pierwsza żona Karola III oraz 

matka Williama (księcia Walii i następcy tronu), 

jak i Henryka. Cały świat zapamiętał ją jako 

“Królową ludzkich serc”. Uznawana jest za 

wspaniałą, silną i pewną siebie kobietę, którą cały 

świat darzył miłością. Smutkiem i żałobą pożegnali 

ją Brytyjczycy i ludzie z różnych zakątków świata. 

Zginęła ona w wyniku wypadku samochodowego 

spowodowanego w paryskim tunelu. 

31 sierpnia 1997 r. Księżna Diana a także jej 

kochanek (Dodi Al-Fayed) i  kierowca (Henri Paul) 

uczestniczyli w wypadku samochodowym. Na 

miejscu zginęli wcześniej wspomniany kochanek 

Diany oraz kierowca;  jednak księżną  

przetransportowano do szpitala Salpêtrière.  

Przyjęto ją dopiero o czwartej nad ranem, mimo że 

do wypadku doszło kilkadziesiąt minut po północy. 

Lekarze przez dwie godziny walczyli o jej życie, 

lecz nie udało się jej uratować. Brytyjczycy byli 

wstrząśnięci i nie mogli uwierzyć w to co się stało 

z “Królową ludzkich serc”. 

Rodzina królewska zderzyła się z narodową, a 

nawet i światową żałobą. Charles Spencer jako 

pierwszy wygłosił komentarz dla mediów, a dla 

Tony’ego Blair’a była to pierwsza sytuacja, w 

której pewnie każdemu było trudno się odnaleźć. A 

rodzina królewska zachowywała się dość chłodno 

w stosunku do śmierci Diany. 

Księżna była kobietą, która sprawiała, że każdy 

poczuł się dzięki niej lepiej, gdy tylko się zjawiała. 

Sama nie miała łatwego życia -  zmagała się z 

bulimią, miała trudne dzieciństwo oraz trudności 

małżeńskie z Karolem. 

Książę Karol i Królowa Elżbieta II po otrzymaniu 

informacji o śmierci księżnej bali się jak William 

oraz Harry zareagują na wieść o śmierci matki. 

Książę Karol chciał odebrać ciało byłej żony, lecz 

królowa nie zgadzała się. Po długim 

przekonywaniu matki Karol wraz z siostrami 

Diany pojechali do Paryża. Gdy ciało Diany 

zostało przetransportowane do Wielkiej Brytanii 

ówczesny książę złamał protokół i przykrył jej 

trumnę rodziny flagą królewskiej, pokazując, że 

dla niego była nadal księżną, mimo iż nie byli 

małżeństwem. O piątej nad ranem zaczęto układać 

bukiety kwiatów i drobne upominki pod Pałacem 

Buckingham; po trzech dniach stos bukietów sięgał 

aż 15m. Społeczeństwo uważało, że to wina 

paparazzich.  
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Nikt z rodziny królewskiej nie chciał zabrać głosu, 

poddanym to się nie spodobało, uważali, że ich 

miejsce jest w Pałacu Buckingham. Wszystkie 

ważniejsze instytucje opuściły do połowy masztu 

flagę, jednak na maszcie pałacu flaga nie zawisła. 

Tony Blair kilkakrotnie kontaktował się z królową, 

aby przyjechała do Londynu, ale królowa upierała 

się na swoim. Książę Karol namówił Królową aby 

rodzina przyjechała do Londynu. 

Podczas organizowania pogrzebu nikt nie wiedział 

kogo zaprosić, aby nikogo ważnego nie pominąć, 

więc były sekretarz Diany zaproponował by 

skorzystać z listy gości przyjęcia 

Bożonarodzeniowego Lady Di. Na sam pogrzeb 

przybyło do Londynu ok. 2 mln ludzi. Nikt nie 

spodziewał się, że tak wielu ludzi przybędzie i 

zabrakło ponad 35 tys. funkcjonariuszy policji. 

Przed pogrzebem Królowa i książę Filip przybyli 

pod Pałac Buckingham, żeby przyjrzeć się 

kwiatom, a tłum, którego obawiała się Królowa 

przyjął ich chłodno. Po trzech godzinach ogłoszono 

orędzie dotyczące śmierci księżnej Diany. 

 

https://www.google.com/


 
Źródło: https://www.google.com/ 

 

Nabożeństwo odbyło się w opactwie 

westminsterskim, zaproszono 2 tys. osób. 

Transmisję pogrzebu oglądało aż 2,5 mld osób. Na 

samej trumnie znajdował się wieniec zrobiony 

przez jej synów, na którym była karteczka z 

napisem “mama”. Nikt nie przewidział tego, że 

podczas, gdy trumna będzie przenoszona nieopodal 

rodziny królewskiej Królowa odda hołd zmarłej 

matce jej wnucząt na oczach całego świata -

złamała ona wtedy tradycję. Chwilę później książę 

Karol wraz z synami, księciem Filipem i 

Charlesem Spencerem podążali za trumną księżnej. 

Potem na maszcie Pałacu Buckingham flaga 

Wielkiej Brytanii zawisła w połowie, co miało 

symbolizować ukłon i żałobę w stronę księżnej. 

Podczas pogrzebu Diany brat zmarłej w swojej 

przemowie godnie wspomniał o księżnej. Również 

przy tym wyraził chęć zaopiekowania się i 

wychowania swoich bratanków z miłością, a nie 

tylko zgodnie z tradycjami. Chwilę później na 

zewnątrz rozległo się miliony klaśnięć, które miały 

popierać zaatakowanie rodziny królewskiej. 

Ludzie po prostu chcieli powiedzieć, że należało 

Diane chronić, byli oni źli na rodzinę, że traktowali 

ją zimno. 

 

Po pogrzebie Diany przetransportowano jej ciało 

do Althorp Estate, gdzie na terenie domu 

rodzinnego pochowano Księżną. Do dziś Lady Di 

nie ma nagrobku.  

Klaudia Płaszczyk 

 

Źródła, z których korzystałam: 

Świat bez fikcji - Ostatnia podróż Diany. Tydzień, który 

zmienił monarchię (część 1 i 2) 

 

 

Książę Harry i jego wystąpienie z 

rodziny królewskiej 

"Książę i księżna Sussexu potwierdzili Jej 

Królewskiej Mości, że nie powrócą do 

wykonywania obowiązków członków Rodziny 

Królewskiej" - możemy przeczytać w 

oświadczeniu Pałacu Buckingham. Minęły już 

ponad dwa lata, odkąd Harry i Meghan postanowili 

zrobić krok w tył od zaangażowania w rodzinę 

królewską. Głównym powodem przez który Harry 

i Meghan zrezygnowali na stałe ze wszystkich 

królewskich obowiązków było unikanie presji ze 

strony mediów, ale również to, że chcieli 

wychować swojego syna Archiego jako osoby 

prywatne i pracować na swój własny rachunek.  

Mówi się że ich odstąpienie od obowiązków 

rodziny królewskiej niesie za sobą bardzo ciężkie 

skutki. Napięcie między rodziną królewską, 

szczególnie między księciem Harrym a jego ojcem, 

księciem Karolem, wzrastało. Sama królowa 

Elżbieta II nie była zbyt zadowolona z tego faktu, 

co więcej, mówi się, że była ona nawet nieco 

smutna i zawiedziona tą informacją. Królowa 

zwołała wtedy również spotkanie kryzysowe, aby 

przekonać Księcia i Księżną Sussexu aby jednak 

nie wyjeżdżali z Wielkiej Brytanii i z niczego nie 

rezygnowali. Po paru dniach obrad w końcu udało 

się przejść im na kompromis – Harry i Meghan 

mogli żyć “na własny rachunek”, ale nadal będą 

wspierać Królową i nie przysługuje im już tytuł 

królewski. Do tego też para powiedziała, że odda 

pieniądze zainwestowane przez brytyjskich 

podatników, za które mieli wyremontować 

posiadłość, w której mieli mieszkać.  

"Zamierzamy wycofać się jako 'starsi' członkowie 

rodziny królewskiej i pracować, aby stać się 

niezależnymi finansowo, jednocześnie 

kontynuując pełne wsparcie dla Jej Wysokości 

Królowej" - powiedziała para w styczniu 2020 

roku. 

    Emilia Urbanczyk 

 
źródło: www.vogue.pl 

https://www.google.com/
http://www.vogue.pl/


Wszechstronna królowa 

 

Elżbieta II mechanikiem? Działalność 

królowej podczas II wojny światowej  

"Oświadczam przed wami wszystkimi, że 

całe moje życie, czy będzie ono długie, czy krótkie, 

będzie poświęcone służbie wam i służbie naszej 

wielkiej rodzinie, do której wszyscy należymy"- 

tak brzmiały słowa zmarłej Królowej, które 

wypowiedziała w dniu swoich  21. urodzin w 1947 

roku. Patrząc teraz na życie monarchii, możemy 

śmiało stwierdzić, ze dotrzymała obietnicy. Nawet 

podczas tak mrocznych czasów jakimi była II 

wojna światowa.  

Gdy w 1939 r. wybuchła wojna, mała 

Elżbieta miała zaledwie 13lat. Już rok później 

wygłosiła swoje pierwsze przemówienie dla stacji 

radiowej BBC "Children’s Hour". Przyszła 

królowa skierowała w nim słowa wsparcia do 

dzieci z Wielkiej Brytanii ewakuowanych, 

najczęściej z zagrożonych miast, do domów na 

wsiach, gdzie przyjmowali ich często obcy dla nich 

ludzie. Razem z siostrą na własnej skórze 

doświadczyły jak to jest być odseparowanym od 

swoich rodziców. Na samym początku wojny 

zostały ewakuowane do zamku w Windsorze. 

Oryginalnie ,na żądanie władzy, miały wyjechać z 

swoją matką do Kanady, ale żona Grzegorza VI się 

na to nie zgodziła. 

https://tvn24.pl/ciekawostki/krolowa-elzbieta-ii-nie-zyje-w-czasie-wojny-

stala-sie-symbolem-nadziei-6110337  

W wieku 16 lat, po raz pierwszy wizytowała 

jednostkę wojskową. Dwa lata później wstąpiła do 

kobiecej służby wojskowej - Women’s Auxiliary 

Territorial Service. Tam nauczyła się prowadzić i 

została mechanikiem. Tym samym ówczesna 

następczyni tronu stała się pierwszą kobietą w 

historii brytyjskiej rodziny królewskiej, która 

służyła w siłach zbrojnych. 

 Elżbieta stała się autorytetem dla setek 

kobiet, które za jej przykładem ochoczo 

wstępowały do ATS. Dzięki swojemu oddaniu i 

ciężkiej pracy stała się symbolem dobrego 

monarchy. 

     Julia Kinel 

 
https://warhist.pl/ciekawostka/krolowa-elzbieta-mechanikiem/  

 

 

 

Psiaki królowej Elżbiety II 
Pierwszym psiakiem królowej była Dookie -  

suczka, którą otrzymała od ojca króla Jerzego VI 

w 1933 roku, dzień jej siódmych urodzin. 

Dookie była otaczana szczególną opieką ze 

strony królowej Elżbiety, jak i siostry 

księżniczki Małgorzaty. Suczka była 

przedstawicielką rasy Welsh Corgi Cardigan. 

Psy od zawsze towarzyszyły brytyjskiej 

monarchii w czasie przechadzek po dworze jak i 

w polowaniach. Dlatego też królowa Elżbieta 

zdecydowała się na hodowlę tych zwierząt.  W 

jej otoczeniu 

znajdowało się około 30 

psiaków rasy Corgi 

cardigan oraz 

pembroke. Po pewnym 

czasie przesiadywania 

na tronie królowa 

zdecydowała się 

skrzyżować Corgi oraz 

jamnika. Rasa w ten 

sposób uzyskana została  

nazwana dorgi. Psiaki te przebywały z królową 

nawet w czasie podróży poślubnej z księciem 

Filipem. Każdy z piesków, który odszedł z tego 

świata dostał swój nagrobek na wzgórzu 

niedaleko posiadłości Windsor. Na dworze 

znajdowały się też psy rasy Labrador oraz 

Spaniel. Nie byli to ulubieni towarzysze 

https://tvn24.pl/ciekawostki/krolowa-elzbieta-ii-nie-zyje-w-czasie-wojny-stala-sie-symbolem-nadziei-6110337
https://tvn24.pl/ciekawostki/krolowa-elzbieta-ii-nie-zyje-w-czasie-wojny-stala-sie-symbolem-nadziei-6110337
https://warhist.pl/ciekawostka/krolowa-elzbieta-mechanikiem/


królowej, ponieważ wymagali za dużo ruchu jak 

dla jej wysokości. Ostatnimi czworonogami 

pałacu Buckingham byli Fergus i Muick. 

Szczeniaki trafiły w ręce monarchini jako 

prezent, mniej więcej w czasie przebywania 

księcia Filipa w szpitalu.  

Niestety miesiąc po śmierci księcia szczeniak 

Fergus odszedł z powodu chorób serca. Na jego 

miejscu zjawił się Sandy, który towarzyszył 

królowej aż do jej śmierci. W trakcie pochodu 

pogrzebowego media były w szczególności 

zainteresowane psiakami które z daleka oglądały 

marsz. Psy po śmieci królowej Elżbiety przejmie 

Książę Andrzej oraz jego była małżonka Sarah 

Ferguson, ponieważ oni, tak samo jak władczyni, 

przejawiali wielkie zamiłowanie do zwierząt. 

W ramach zaakcentowania zamiłowania 

władczyni do psiaków rasy corgi został 

wyprodukowany film ,,Corgi psiak Królowej”, 

który zyskał dużą sławę wśród młodej części 

populacji. 

  Hanna Elektorowicz 

 

Źródła zdjęć: 

https://ocdn.eu/pulscms-

transforms/1/Tl9k9kpTURBXy83YWI4NWY3MjQ3NW

VjMjU5NGYyZDJmM2Q0ZTgzNGZlMC5qcGeTlQM8

AM0Bxc0CppMFzQFozQH0kwXNAWjNAfSCoTABoT

EA  

https://fwcdn.pl/fpo/76/28/807628/7871854.6.jpg  

 

 

 

Styl ubierania Elżbiety II 

Królowa Elżbieta zdecydowanie kierowała 

się elegancją, natomiast wyróżniała się bardzo na 

tle reszty królewskiej rodziny. Czym? Uwielbiała 

kolorowe zestawy ubrań, nie bała się odważnych i 

intensywnych kolorów. Nigdy jednak nie 

zapominała o przestrzeganiu królewskich zasad i 

reguł. Rzecz jasna nad jej stylem czuwała prywatna 

stylistka, której rad zawsze chętnie wysłuchała. 

Królowa posiadała także swoje ulubione perfumy, 

których używała lata. Było to związane z jej 

ulubionymi kwiatami - białymi różami. Miała setki 

broszek i naszyjników z pereł. Elżbieta była 

zwolenniczką małych torebek, w których zawsze 

musiało znajdować się lusterko i… szminka!  

 

 

 

Źródło: brytyjka.pl 

Oliwia Prus 

 

 

 

 

 

 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Tl9k9kpTURBXy83YWI4NWY3MjQ3NWVjMjU5NGYyZDJmM2Q0ZTgzNGZlMC5qcGeTlQM8AM0Bxc0CppMFzQFozQH0kwXNAWjNAfSCoTABoTEA
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Tl9k9kpTURBXy83YWI4NWY3MjQ3NWVjMjU5NGYyZDJmM2Q0ZTgzNGZlMC5qcGeTlQM8AM0Bxc0CppMFzQFozQH0kwXNAWjNAfSCoTABoTEA
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Tl9k9kpTURBXy83YWI4NWY3MjQ3NWVjMjU5NGYyZDJmM2Q0ZTgzNGZlMC5qcGeTlQM8AM0Bxc0CppMFzQFozQH0kwXNAWjNAfSCoTABoTEA
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Tl9k9kpTURBXy83YWI4NWY3MjQ3NWVjMjU5NGYyZDJmM2Q0ZTgzNGZlMC5qcGeTlQM8AM0Bxc0CppMFzQFozQH0kwXNAWjNAfSCoTABoTEA
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Tl9k9kpTURBXy83YWI4NWY3MjQ3NWVjMjU5NGYyZDJmM2Q0ZTgzNGZlMC5qcGeTlQM8AM0Bxc0CppMFzQFozQH0kwXNAWjNAfSCoTABoTEA
https://fwcdn.pl/fpo/76/28/807628/7871854.6.jpg


Ulubione miejsca Elżbiety II 

Nie tak dawno światem wstrząsnęła wiadomość o 

śmierci królowej Anglii. Jednak ten artykuł chcę 

poświęcić jej ulubionym miejscom. 

Pałac Buckingham -  jest to oficjalna siedziba 

monarchini, ten pałac zasługuje na miano 

największego pałacu królewskiego na świecie. 

Pałac ten można było zwiedzać tylko w lipcu i 

sierpniu kiedy Królowa wyjeżdżała na wakacje. 

 
https://www.zamki-szkocji.com 

 

Zamek Balmoral - był to ukochany zamek 

Królowej, do którego kochała wracać latem. Do 

zwiedzania ma udostępnione tylko niektóre 

komnaty i ogrody. 

 
https://www.zamki-szkocji.com 

 

Sandringham House - to rezydencja, z którą 

Królowa ma najwięcej przyjemnych wspomnień. 

Spędziła w tym zamku całe dzieciństwo i tak samo 

robiła ze swoimi dziećmi. Przyjeżdżała do tej 

rezydencji w okresie świątecznym. 

 
https://www.zamki-szkocji.com 

Zamek Windsor - królowa ten zamek odwiedzała 

w weekendy albo wtedy, gdy odbywały się tam 

jakieś oficjalne bankiety. Ranga tego miejsca 

wywodzi się z tego, że to on właśnie dał nazwę 

królewskiej dynastii. 

 
https://pl.wikipedia.org 

Małgorzata Żędzianowska 

Źródło:  

https://turystyka.wp.pl/podroz-sladami-elzbiety-ii-to-byly-

ulubione-miejsca-brytyjskiej-krolowej-

6810459260226144g/5  

 

Jaka była Królowa Elżbieta II? 

Wraz z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 

dotarła do nas bardzo smutna wiadomość - 

08.09.2022 zmarła królowa Elżbieta.  

Od dziecka miała już królewski charakter, była 

nieśmiała i skromna, w życiu nie przypuszczała, że 

zostanie królową. Często można usłyszeć, iż była 

wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, wyróżniała 

się temperamentem, którego dzieci nie posiadają w 

tak młodym wieku. Wywodziła się z rodziny 

zamożnej i królewskiej. Miało to duży wpływ na 

jej dalsze życie. Była w bardzo silnych więziach z 

rodziną - często mówili o sobie “Nasza czwórka”. 

Podchodziła do spraw związanych z krajem 

niezmiernie poważnie. Dorastała w wielkim 

szacunku do korony. Zupełnie różniło się jej 

podejście jakie mieli inni władcy, była skromna 

przez co uzyskała wielki szacunek od ludzi. 

Elżbieta nie miała przyjaciół po za swoją siostrą, 

mimo tego bardzo potrzebowała rówieśników. W 

ten sposób została Girl Guide w zaciszu pałacu 

Buckingham, gdzie poznała kilka dziewcząt z 

zamożnych rodzin. Prowadząca tak spokojne i 

poukładane życie, w którym priorytetem było 

państwo, jest wzorem do naśladowania.  

Emilia Świerzy  

https://www.zamki-szkocji.com/
https://turystyka.wp.pl/podroz-sladami-elzbiety-ii-to-byly-ulubione-miejsca-brytyjskiej-krolowej-6810459260226144g/5
https://turystyka.wp.pl/podroz-sladami-elzbiety-ii-to-byly-ulubione-miejsca-brytyjskiej-krolowej-6810459260226144g/5
https://turystyka.wp.pl/podroz-sladami-elzbiety-ii-to-byly-ulubione-miejsca-brytyjskiej-krolowej-6810459260226144g/5


Ciekawostki z życia monarchini 
 

Elżbieta II, a właściwie Elizabeth Alexandra Mary 

zasiadała na tronie 70 lat i była jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych osób jak np. sama Kim 

Kardashian bądź Travis Scott.  

Przez cały czas niosła za sobą masę plotek, teorii, 

tajemnic i ciekawostek na których dziś się 

skupimy. 

 

 
https://ocdn.eu/  

 

Warto zacząć od tego, że królowa była najdłużej 

żyjącym i panującym brytyjskim monarchą w 

historii. Zawsze towarzyszyły jej pieski rasy Corgi, 

których za swojego życia w posiadała ponad 

trzydzieści. 

 
https://images.app.goo.gl/Cxj5ANoUj4qtX5bS7 

 

Wiedzieliście, że królowa Elżbieta miała 

swojego sobowtóra? 

 Królowa była postacią, którą zastąpić jest 

niezwykle ciężko, jednak w ważnych momentach 

zastępowała ją niejaka Ella Slack. 

Ella Slack, jako sobowtór Elżbiety II, uczestniczyła 

między innymi w audiencjach i uroczystościach 

państwowych. 

Jej zadania polegały na testowaniu ustawień 

mikrofonu, tego czy miejsce królowej było 

odpowiednie do jej postury oraz czy np. słońce nie 

będzie świecić królowej w oczy na scenie. 

Pomimo tak ważnej roli Ella nigdy nie miała okazji 

poznać królowej ani z nią porozmawiać. 

 
https://images.app.goo.gl/uqe5o1PBMqWu51rb9 

 

10 rzeczy, których nie wiedzieliście o królowej 

  

✓ Królowa mówiła płynnie po francusku. 

  

✓ Postać królowej była odgrywana w ponad 

100 filmach i serialach. 

 

✓ Królowa miała parasolkę dopasowaną do 

każdej stylizacji. 

 

✓ Nosiła lakier do paznokci o kolorze „Ballet 

Slippers” marki Essie. 

 

✓ Królowa odbyła ponad 250 podróży 

zagranicznych odwiedzając 115 krajów. 

 

✓ Monarchini  była chrzestną 30 osób. 

 

✓ Szkocki zamek Balmoral, w którym zmarła  

był jej ulubioną posiadłością. 

 

✓ Jako dziecko nazywana była "Lilibet". 

 

✓ Królowa zaczynała swój dzień (zazwyczaj 

o 8:00) od filiżanki czarnej herbaty i tostów 

z marmoladą. Następnie jadła płatki z 

mlekiem lub owsiankę z owocami, a gdy 

miała ochotę na coś słonego, zazwyczaj o 

poranku decydowała się na jajecznicę lub 

wędzonego łososia. Z kolei lunch 

brytyjskiej monarchini głównie składał się 

z dań na bazie ryb lub chudego mięsa ze 

świeżymi warzywami lub zieloną sałatą.  

 

✓ Królowa Elżbieta II ma Słońce w znaku 

Byka, Merkurego w Baranie, Księżyc w 

Lwie, ascendent w Koziorożcu i Saturna na 

medium coeli. 

Kinga Boronowska 
Źródła: https://party.pl/newsy/tego-nie-wiedzieliscie-o-

krolowej-elzbiecie-ii-oto-10-zaskakujacych-ciekawostek-

147352-r1/ 

https://zwiedzamy.co.uk/50-ciekawostek-o-krolowej-

elzbiecie-ii/ 

https://images.app.goo.gl/Cxj5ANoUj4qtX5bS7
https://images.app.goo.gl/uqe5o1PBMqWu51rb9
https://party.pl/newsy/tego-nie-wiedzieliscie-o-krolowej-elzbiecie-ii-oto-10-zaskakujacych-ciekawostek-147352-r1/
https://party.pl/newsy/tego-nie-wiedzieliscie-o-krolowej-elzbiecie-ii-oto-10-zaskakujacych-ciekawostek-147352-r1/
https://party.pl/newsy/tego-nie-wiedzieliscie-o-krolowej-elzbiecie-ii-oto-10-zaskakujacych-ciekawostek-147352-r1/


Rządzić – to niełatwa sprawa! 

 

Przywódcy państw pełniący najdłużej 

swój urząd 

Lista najdłużej pełniących urząd 

przywódców państw obejmuje osoby, które pełniły 

– bądź pełnią nadal – funkcję głowy państwa przez 

50 lub więcej lat jako monarchowie, prezydenci, 

premierzy (z faktyczną władzą) oraz przywódcy 

rządzącej partii (z faktyczną władzą). 

Prawdopodobnie najdłużej panującym 

monarchą w historii był władca starożytnego 

Egiptu Pepi II, który według części badaczy rządził 

przez 94 lata – od 2278 p.n.e. do 2184 p.n.e. Pepi 

II był władcą starożytnego Egiptu z okresu Starego 

Państwa, z VI dynastii, synem faraona Pepiego I i 

królowej Anchnesmerire II.  

Inni władcy, którzy mogą być wymieniani 

jako najdłużej panujący w historii to dwaj japońscy  

cesarze: Kōan, który miał panować w latach 392–

291 p.n.e., czyli 101 lat oraz Suinin, który miał 

panować w latach 29 p.n.e.-70, czyli 99 lat – lecz 

są oni uznawani przez historyków za postacie 

legendarne. 

Zmarła miesiąc temu Elżbieta II panowała 

dokładnie 70 lat i 214 dni. Elżbieta II koronowana 

była 6 lutego 1952 roku. Urodziła się w Mayfair w 

Londynie jako pierwsze dziecko księcia i księżnej 

Yorku. Jej dzieci to Anna - księżniczka królewska, 

Andrzej - książę Yorku, Edward - hrabia Wessexu 

oraz Karol III – obecny król Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Elżbieta II odbyła ponad 250 podróży, odwiedziła 

ponad 100 krajów, w tym Polskę. Gościła 112 głów 

państw. 

Wyżej opisane osoby były jednymi z wielu 

najdłużej pełniących urząd przywódców państw. 

Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej tak 

długo panujących przywódców, którzy będą 

wypełniać swoje obowiązki tak dobrze, jak na 

przykład Elżbieta II. 

 

Kinga Glogaza 

 

 

Abdykacja Edwarda VIII – czyli jak 

Elżbieta została Królową 

 Jej wysokość 6 lutego 1952 roku została 

królową Wielkiej Brytanii. Koronacja odbyła się 

2 czerwca 1953 roku. Dziś znana i podziwiana na 

całym świecie, a mogła zostać tylko niezbyt 

ważną bratanicą Króla gdyby nie pewna 

kontrowersyjna wybranka jej wujka. Oto historia 

Edwarda VII i Wallis Simpson. 

 Urodzona 19 czerwca 1896 r. w pokoju 

hotelowym w Square Cottage Wallis nie miała 

łatwego życia. Edwarda poznała na jednym z 

przyjęć jesienią 1930 r. W tym czasie była już po 

pierwszym rozwodzie i w trakcie drugiego z 

Ernestem Simpsonem. Romans nie był problemem 

dla rządu dopóki Edward wyznał publicznie, że 

zakochał się bez pamięci i chce się żenić. Wallis 

rozwiodła się z mężem który za opłatą zrzucił winę 

rozwodu na siebie.  

 Kiedy 20 stycznia 1936 r. zmarł ojciec 

Edwarda, Jerzy V, a on sam objął tron, jego 

związek nabrał wagi państwowej. Premier Stanley 

Baldwin wyraził swój bezapelacyjny sprzeciw 

wobec zawarcia związku małżeńskiego przez 

Edwarda i Wallis. Pomimo licznych prób podjęcia 

negocjacji przez nowego króla, brytyjski rząd był 

nieustępliwy. Władca musiał wybrać między 

tronem a miłością 

https://www.independent.ie 

10 grudnia 1936 r., niespełna rok po objęciu tronu, 

Edward VIII ogłosił abdykację. Stało się tak po raz 

pierwszy w historii kraju. Tak właśnie Wallis 

Simpson otrzymała status najbardziej 

znienawidzonej kobiety Wielkiej Brytanii. Pół 

roku później, w czerwcu 1937 r., para wzięła ślub, 

a rodzina królewska nie pojawiła się na ceremonii.  

Teraz tron przysługiwał młodszemu synowi 

Jerzego V - ojcu Elżbiety – Jerzemu VI. Albert 



(prawdziwe imię Jerzego VI), nigdy nie chciał 

zostać królem. W dzieciństwie jąkał się, nie miał 

charyzmy, jak jego starszy brat, był słabego 

zdrowia, a brzemię władzy spadło na niego w 

najgorszym momencie. Ale pomimo tych 

wszystkich przeciwności wiedział że nie ma 

innego wyjścia. Chociaż lud z początku był 

sceptyczny wobec nowego króla, szybko zdobył 

on ich uznanie. Jerzy VI dzielnie przeżywał trudy 

wojny wraz ze swoim narodem. Monarcha nie 

wyniósł się z Londynu nawet po tym, jak w pałac 

Buckingham uderzyła niemiecka bomba. Był 

ogromnym autorytetem dla młodej Elżbiety,  która 

tak jak ojciec wiernie służyła narodowi.  

     Julia Kinel

  

Źródło: 

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1556500,Jak-

Jerzy-VI-zostal-krolem  

 

 

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii 

Brytyjska polityka może wydawać się bardzo 

zagmatwana - mimo że istnieje tam monarchia, jest 

również demokracją. 

 Wielka Brytania jest demokracją parlamentarną 

pod rządami monarchii konstytucyjnej. Oznacza to, 

że choć monarcha - w tym przypadku król Karol III 

- jest głową państwa, nie jest szefem rządu. Nie 

może podejmować większości decyzji dotyczących 

kierowania rządem; to zadanie należy do premiera. 

Angielska monarchia miała kiedyś władzę 

absolutną, ale to było dawno temu - w 

rzeczywistości ponad 800 lat. W 2015 roku 

przypadła 800. rocznica uchwalenia Magna Carta, 

czyli Wielkiej Karty. Dokument ten sprecyzował 

prawa i obowiązki króla Anglii Jana i klasy 

rządzącej w 1215 roku. Magna Carta jest uważana 

za pierwszą na świecie deklarację praw 

obywatelskich. Obecnie rola króla jest głównie 

ceremonialna. 

Parlament brytyjski dzieli się na dwie izby. 

Pierwszą z nich, która jest mniej ważna, jest Izba 

Lordów. Można ją określić jako politycznie 

konserwatywną. Składa się z różnych grup. Są 

wśród nich Lordowie Duchowni. Są to arcybiskupi 

i biskupi. Ponadto Lords Temporal. Są to heriditary 

peers, którzy otrzymali swoje tytuły od swoich 

ojców lub dziadków, oraz life peers, którzy 

otrzymali swoje tytuły na całe życie, i wreszcie są 

Lords of Appeal, czyli sędziowie Wysokiego Sądu. 

Główną funkcją Lordów jest badanie i omawianie 

projektów ustaw wprowadzonych przez Izbę 

Gmin. Mogą również opóźnić legislację o rok, ale 

nie mogą całkowicie zatrzymać tych projektów. 

Mają również możliwość wprowadzania projektów 

ustaw, które w większości nie są ważne i nie budzą 

kontrowersji. Muszą zatwierdzić ustawę, zanim 

stanie się ona aktem prawnym. Władza Lordów 

drastycznie zmalała. Powstał nawet silny ruch na 

rzecz całkowitego zniesienia Izby Lordów. 

Drugą izbą jest Izba Gmin. 651 członków 

Parlamentu, którzy zasiadają w Commons, to 

wybrani przedstawiciele narodu brytyjskiego. 

Każdy poseł reprezentuje jeden z 651 okręgów 

wyborczych, na które podzielona jest Wielka 

Brytania. Kadencja Izby Gmin trwa maksymalnie 

pięć lat, po upływie których muszą się odbyć 

wybory powszechne. Wybory powszechne mogą 

być jednak rozpisane przez rząd w dowolnym 

momencie. Deputowani zasiadają w równoległych 

rzędach siedzeń zwanych ławami, w których po 

jednej stronie znajdują się osoby popierające rząd, 

a po drugiej opozycja. Ważne osoby to front-

benchers, mniej ważne to back-benchers. 

Głównymi funkcjami Izby Gmin są: określanie i 

uchwalanie praw i przepisów regulujących 

funkcjonowanie Wielkiej Brytanii oraz dokładne 

badanie wszystkich działań rządu. 

     Emilia Urbanczyk 

 

 

 

Źródło:www.ponglish.eu 
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Historia i tajemnice Buckingham Palace 

 
Początki pałacu sięgają XVIII wieku. Jego budowę 

ukończono w 1703 roku, w Londynie, powstał jako 

rezydencja miejska dla księcia Buckingham – 

Johna Sheffielda. Pałac wybudowano w stylu 

barokowym, który był bardzo popularny, jak na 

tamte czasy. Od 1761 roku, kiedy budynek stał się 

rezydencją prywatną króla Jerzego III, 

rozbudowywano go wielokrotnie przez aż 75 lat. 

Po dziś dzień, pałac pełni funkcję oficjalnej 

siedziby monarszej. Przed nim znajduje się pomnik 

królowej Wiktorii. Odbywają się tam uroczystości 

państwowe i oficjalne spotkania głów państw. 

 Źródło: https://pl.wikipedia.org 

 

Pałac Buckingham stanowi symbol 

Wielkiej Brytanii. Przed nim składano kwiaty po 

śmierci księżnej Diany (1997r.) oraz królowej 

Elżbiety II (2022r.). Jego istotnym elementem jest 

sztandar królewski. Kiedy monarcha rezyduje to 

sztandar wisi na pełnej wysokości, a kiedy 

wyjeżdża, jest zdejmowany. Nowy zwyczaj 

wprowadziła Elżbieta II po śmierci księżnej Diany. 

Wyjechała na pogrzeb, a zgodnie z protokołem 

sztandar zdjęto. Na jego miejsce podniesiono flagę 

brytyjską (Union Jack) do połowy masztu. Ten 

zwyczaj trwa do dziś i jest wykorzystywany po 

śmierci członka rodziny królewskiej. 

 Pałac jest siedzibą monarchów od 1837r. 

Skrywa on jednak bardzo dużo tajemnic np.: 

sekretne przejścia i tajemnicze zakątki. Według 

oficjalnych informacji znajduje się tam kaplica, 

poczta, kawiarnia dla personelu, gabinet 

chirurgiczny z możliwością przeprowadzenia 

operacji, kino i basen.  W piwnicy pałacu znajduje 

się także bankomat, z którego mogą korzystać 

tylko i wyłącznie członkowie rodziny królewskiej. 

Informacja została potwierdzona w 2001r. 

 W całym pałacu znajduje się aż 775 

komnat. 52 pomieszczenia należą do rodziny 

królewskiej i gości, 188 pokoi zarezerwowanych 

jest dla pracowników, a na biura zostały 

przeznaczone 92 lokale. Pałac posiada 78 łazienek. 

Elżbieta II i książę Filip spali osobno ze względu 

na pielęgnowany wcześniej zwyczaj. Spali też 

osobno dlatego, że książę Filip lubił spać przy 

otwartym oknie nawet zimą, a królowa za bardzo 

marzła. Budynek posiada również podziemne 

tunele, które łączą go z Clarence House i 

budynkiem parlamentu. Z kolei ogród 

wielkościowo przypomina stadion Wembley, tylko 

że jest 4 razy większy. Pałac można zwiedzać w 

lipcu i sierpniu, ale dostępna jest tylko jego część. 

 W historii pałacu jest kilka ciekawych 

sytuacji. W 1982r. Michael Fagan włamał się do 

pałacu i znalazł królową w jednej z komnat. 

Zamienił kilka zdań i wypił kieliszek wina. Chwilę 

później został wyprowadzony siłą z pałacu przez 

tamtejszych ochroniarzy. Cofając się nieco w 

czasie – w piwnicy pałacu natrafiono na… 

bezdomnego. Królowa matka z Jerzym VI 

zwiedzali piwnicę i zdziwili się kiedy natrafili na 

dziwnego mężczyznę. Okazało się, że był to 

przyjaciel kogoś z personelu. Podobno miał 

problemy ze swoim mieszkaniem. 

 Podsumowując, pałac Buckingham w 

Londynie to bardzo ciekawe miejsce do zwiedzania 

dla turystów. Jego historia jest obfita w naprawdę 

fascynujące wydarzenia. Wymienione powyżej 

ciekawostki i tajemnice to  jeszcze lepszy argument 

zachęcający do zwiedzenia jednego z 

najważniejszych budynków w Zjednoczonym 

Królestwie. 

    Mateusz Suda 

 

  

źródła: 
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bezdomny/v4bfxzy 

 

Mateusz Suda 
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Czy szanujemy spuściznę Elżbiety II? 

 Nieco ponad miesiąc temu cały świat 

zatrzymał się. Media wszystkich krajów i regionów 

podawały zaskakującą informację, 

której początkowo trudno 

było dać wiarę. Z 

dniem 8 września 

zakończył się 

pewien wyjątkowy 

okres w historii 

Europy i świata. Zmarła 

osoba, bez której wielu nie 

wyobraża sobie Wielkiej Brytanii. Królowa 

Elżbieta II w wieku 96 lat opuściła ziemską służbę 

ojczyźnie i udała się na wieczny spoczynek. Za 

czasów panowania monarchini swój urząd 

sprawowało piętnastu premierów Wielkiej 

Brytanii, siedmiu papieży i czternastu prezydentów 

Stanów Zjednoczonych. Chyba nie było władcy, 

który nie obdarzałby królowej wielkim szacunkiem 

oraz osoby, która ze spotkania z nią wyszłaby 

smutna tudzież niezadowolona. 

 Z czego wynikał pewien charyzmat, 

jakim była obdarzona królowa Elżbieta? 

Bez wątpienia podwaliny pod niego 

dawał charakter monarchini. Jak na 

dobrego władcę przystało, królowa 

wsłuchiwała się w głos obywateli. Tej 

cechy brakuje wielu rządzącym. Chyba 

nie było w naszym kraju władzy (poza 

oczywiście idealnymi komunistami, którzy 

jak bardzo walczyli o prawa obywateli, 

szczególnie robotników), która potrafiłaby 

wysłuchać, przemyśleć i w najlepszy dla 

państwa i ludzi sposób zrealizować potrzeby 

mieszkańców. I lewa, i prawa strona miały, mają i 

mieć będą z tym problem.  

Ale jak można wymagać od władzy 

działania demokratycznego (demos + kratos (z 

łaciny): władza ludu), jeśli Polacy nie są uczeni 

tejże idei od małego. Tak, polskiej szkole brakuje 

demokracji! Nie ma co się dziwić, że współczesny 

świat coraz bardziej zwraca uwagę na pieniądze, 

nie myśląc o ludziach, jeśli młodzi nie są uczeni, 

jak powinna wyglądać demokracja. I nikt nie może 

powiedzieć, że przecież uczniowie na lekcjach 

historii i wos-u poznają zasady demokracji! Samą 

teorię, bez praktyki, można od razu wyśmiać, a 

podręczniki spalić. Jeśli głęboka reforma ustroju 

naszego kraju nie zacznie się od edukacji młodych 

ludzi, Polska w ciągu kilku najbliższych lat nie 

będzie w stanie być demokracją, jakakolwiek partia 

by nie rządziła.  

Dobra władza, tak jak królowa Elżbieta 

II słucha ludzi; zanim podejmie decyzję, 

decyduje się na konsultacje społeczne. 

Nigdy nie każe ślepo wykonywać 

poleceń. A co możemy obserwować na 

gruncie naszej szkoły? Uczniowie 

szkoły średniej są niejako zmuszani do 

śpiewania piosenki. Czy to jest poziom szkoły 

średniej? Ponadto, gdzie nauczyciele uczą 

demokracji, gdzie uczą wyrażania własnego 

zdania, jeżeli nawet nie zapytano uczniów o opinię. 

A próby asertywności są kwitowane słowami: 

„musicie to zrobić i już”.  

Elżbieta II była ogromną przeciwniczką 

łamania na świecie praw człowieka. Jej spuścizny, 

jej idei, nie wystarczy upamiętnić gazetką na 

korytarzu. Dużo więcej dałoby zwykłe, nic nie 

kosztujące, przestrzeganie praw 

człowieka i ustawy 

zasadniczej naszego kraju. 

A prawem człowieka II 

generacji jest prawo do 

własności! Zapisane w 

64 artykule Konstytucji 

RP prawo jest łamane! 

Jak uczniowie mają 

wyrosnąć na osoby 

szanujące demokrację, skoro 

polska szkoła uczy łamania 

podstawowych praw? Gazetka o 

monarchini nie jest najlepszym sposobem 

upamiętnienia tej wielkiej postaci, jeśli to, co 

postulowała królowa, nie jest realizowane. Jak 

Polska ma być demokratyczna? Gdzie uczniowie 

mają się nauczyć tego ustroju? Od obecnej polskiej 

władzy? Przedstawia ona idee demokratyczne, 

działając autorytarnie. Brzmi znajomo? Dlaczego 

statut szkoły łamie Konstytucję?! Autorytarnymi 

czynami nie nauczy się nikogo demokracji! 

Wszystkie podręczniki do wos-u, do historii, 

wszystkie książki z biblioteki o tym pięknym 

ustroju można wyrzucić, jeśli ci, którzy mają 

władzę, decydują się go odrzucić. 

 Królowa Elżbieta, zawsze uśmiechnięta, 

schludnie i kolorowo ubrana, z nieodłączną torebką 

oraz kapeluszem spoczęła obok swojego męża, 

spotkanie monarchini z nową 

premier Wielkiej Brytanii 



księcia Filipa, w podziemiach kaplicy św. Jerzego, 

w Zamku w Windsorze. Tak przełomowe 

wydarzenie, pełne 

tragizmu, jak to na 

współczesny świat 

przystało, jest okazją 

do... zarobku. Za 

nawiedzenie grobu 

królowej pobierana 

jest opłata, w 

wysokości około 150 zł 

(po przeliczeniu). Zwykli, szarzy ludzie pokazali 

jakim szacunkiem darzyli Elżbietę w kilka chwil, 

po opublikowaniu informacji o jej śmierci. Na 

ulicę, opłakiwać zmarłą królową, wyszły tysiące 

osób. Wszyscy Ci ludzie bezinteresownie, z 

wdzięczności za 70 lat jej panowania, 

manifestowali ogromną stratę Wielkiej Brytanii i 

całego świata. Niemniej Ci zwykli, szarzy 

obywatele, obecnie są  niemal wyśmiewani, i 

zmuszani do zapłacenia 26,5 funta za chęć 

odwiedzenia miejsca spoczynku monarchini. 

Dlaczego współczesny świat tak skupia się na 

pieniądzu, a brakuje mu demokracji? Czy te 

wszystkie zmiany, czy postęp cywilizacyjny, czy 

globalizacja, na pewno są przemianami na lepsze? 

Dzisiejszym 

światem rządzi 

pieniądz. Chcesz coś 

szybciej załatwić w 

urzędzie? Przynieś 

trochę w kopercie, a 

pogadamy. Chcesz, 

aby ktoś przychylniej 

popatrzył na twój 

wniosek? Chodź na koniaczek, i nie zapomnij o 

pieniądzach. Dlaczego dla człowieka wybitnie 

rozwiniętego, dla człowieka XXI wieku, 

demokracja wydaje się niemodna? Czy świat 

zechce i zacznie się zmieniać? Czy zwykli ludzie, 

widząc, że władza raczej nie jest przychylna takim 

zmianom, zdecydują się rozpocząć reformę, tak, by 

następne pokolenia wyrosły na demokratów, 

szanujących i w pełni rozumiejących ten ustrój, na 

ludzi, którzy jego teorię, ale także praktykę poznali 

w szkole? Po co komu teoria, skoro puste słowa, 

bez czynów, są przez ludzi zazwyczaj po prostu 

odrzucane, jako niegodne uwagi, jako nierealne, 

jako nieprawdziwe.  

Szymon Cybulski 

Źródła zdjęć w artykule: 
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Serial ,,The Crown” 

Serial wyprodukowany przez platformę Netflix 

swoją premierę miał dnia 4 listopada 2016. 

Przedstawia on życie wewnątrz pałacu 

Buckingham oraz  każdego członka rodziny. 

Produkcja przyciąga swoją uwagę dokładnym 

odwzorowaniem scenografii jak i urozmaiconą 

historią życia Elżbiety II. 

Mimo ciekawej puenty do serialu zostały dodane 

wątki spoza historii. W postać samej królowej 

wcieliła się Claire Foy oraz Olivia Colman. Serial 

na chwilę obecną składa się z 4 sezonów, a każdy 

ma 10 odcinków. Od 2017 produkcja zdobyła 7 

nagród – kolejno były to: 

2017: 

•  Złoty Glob - Najlepszy serial dramatyczny 

• Złoty Glob - Najlepsza aktorka w serialu 

dramatycznym Claire Foy 

2020: 

• Złoty Glob – Najlepsza aktorka w serialu 

dramatycznym Olivia Coleman 

2021: 

• Złoty Glob - Najlepszy serial dramatyczny 

• Złoty Glob - Najlepsza aktorka w serialu 

dramatycznym Emma Corrin 

• Złoty Glob - Najlepszy aktor w serialu 

dramatycznym Josh O'Connor 

• Złoty Glob - Najlepsza drugoplanowa 

aktorka telewizyjna Gillian Anderson 

 

Dla największych fanów przychodzę z dobrą 

wiadomością - dnia 9 listopada odbędzie się 

premiera 5 sezonu serialu. 

Hanna Elektorowicz 

 

Źródła: 

https://historia.org.pl/2022/09/28/the-crown-premiera-

fabula-obsada-obsada-zwiastun-ile-odcinkow-wszystko-co-

wiemy-o-serialu-netflix/ 

https://www.filmweb.pl/serial/The+Crown-2016-

747284/awards  

trumna z ciałem Elżbiety II 

tłumy Brytyjczyków opłakujące 

królową 8 września 

https://wiadomosci.dziennik.pl/
https://wyborcza.pl/
https://dziendobry.tvn.pl/
https://wiadomosci.radiozet.pl/
https://www.filmweb.pl/Z%C5%82ote+Globy
https://www.filmweb.pl/Z%C5%82ote+Globy
https://www.filmweb.pl/person/Claire+Foy-862517
https://www.filmweb.pl/Z%C5%82ote+Globy
https://www.filmweb.pl/Z%C5%82ote+Globy
https://www.filmweb.pl/person/Emma+Corrin-2719175
https://www.filmweb.pl/Z%C5%82ote+Globy
https://www.filmweb.pl/person/Josh+O%27Connor-1949018
https://www.filmweb.pl/Z%C5%82ote+Globy
https://www.filmweb.pl/person/Gillian+Anderson-227
https://historia.org.pl/2022/09/28/the-crown-premiera-fabula-obsada-obsada-zwiastun-ile-odcinkow-wszystko-co-wiemy-o-serialu-netflix/
https://historia.org.pl/2022/09/28/the-crown-premiera-fabula-obsada-obsada-zwiastun-ile-odcinkow-wszystko-co-wiemy-o-serialu-netflix/
https://historia.org.pl/2022/09/28/the-crown-premiera-fabula-obsada-obsada-zwiastun-ile-odcinkow-wszystko-co-wiemy-o-serialu-netflix/
https://www.filmweb.pl/serial/The+Crown-2016-747284/awards
https://www.filmweb.pl/serial/The+Crown-2016-747284/awards


Filmy o królowej Elżbiecie II                    

i rodzinie królewskiej 

Jeżeli chcecie zgłębić wiedzę na temat życia 

królowej i jej rodziny, to oprócz serialu „The 

Crown” polecam Wam kilka filmów: 

1. „Królowa” – brytyjski dramat historyczny 

z 2006 roku w reżyserii Stephena Frearsa. 

Akcja filmu koncentruje się na dniach, 

które nastąpiły po tragicznej śmierci 

księżnej Diany. W rolę królowej wciela się 

Helen Mirren, a królowa w jej wydaniu jest 

po prostu świetna. Aby dodatkowo 

zachęcić Was do obejrzenia tego filmu 

wspomnę tylko, że za rolę Elżbiety II Helen 

Mirren otrzymała Oscara, Złoty Glob i 

nagrodę BAFTA. 

2. „Wspaniałe życie królowej Elżbiety II” – 

dokumentalny film biograficzny z 2012 

roku. Film opowiada o życiu monarchini od 

jej dzieciństwa aż po jej rządy poprzez 

materiały archiwalne połączone z 

wywiadami z ekspertami, którzy komentują 

ważne wydarzenia z życia Elżbiety II. 

Można go zobaczyć na Netflixie. 

3. “The Royal House of Windsor” – serial 

dokumentalny z 2017 roku ukazujący życie 

rodziny królewskiej z ostatnich stu lat. 

Możemy w nim śledzić m. in. walki o 

władzę, starcia polityczne, problemy 

związku Karola i Diany. Film jest potężna i 

dość szczegółowa dawką informacji o 

brytyjskiej monarchii. Można go obejrzeć 

na Netflixie lub VOD.PL 

4. I na koniec coś mniej poważnego. „Naga 

broń: Z akt Wydziału Specjalnego” – to 

zabawny film akcji z 1988 roku, który 

raczej luźno jest związany z 

rzeczywistością. Fabuła oparta jest na 

fikcyjnej sytuacji. Oto królowa Elżbieta II 

przylatuje do USA, a bezpieczeństwo w 

czasie tej wizyty ma jej zapewnić porucznik 

Frank Drebin (grany przez Leslie 

Nielsena). Film obfituje w zabawne i 

zaskakujące zwroty akcji, śmieszne gagi, 

dzięki czemu potrafi rozbawić do łez. To 

nic, że sytuacja przedstawiona w filmie 

nigdy nie miała miejsca. Po prostu dobrze 

się go ogląda! 

Polecała: Beata Gratzke 

 

Twórczość naszych uczniów 

 

Emocje a czas 

Mój płacz spływa i ulatnia się, 

lecz to co czuję nie znika. 

Rozpraszam się,  

Emocje niczym klatka, a czas leci w zapętleniu. 

Zegar tyka coraz głośniej. 

Ruchy wskazówek powodują splątanie, a 

sznur czasu powoli mnie dusi. 

Zaplątana we własnych ograniczeniach, które 

narzucił mi świat. 

   Marlena Mańka 

 

 

 

 

Światło czy ciemność? 

Miłość jest odległa dla mnie,  

przez moją chęć posiadania jej dla siebie. 

Gonię za niespełnioną historią, 

która ciągnie mnie w ciemność. 

Miłość - to światło. 

Miłość - to akceptacja. 

Miłość nie dąży do ideału,  

lecz tworzy harmonijną część świata. 

Ja, przebywam w ciemności, gdyż  

jasność do mnie jeszcze nie dotarła. 

Czekam aż do śmierci, 

nie tracąc nadziei na nowy świat, 

który podaruje mi trochę światła. 

 

   Marlena Mańka 

 

 
https://pixabay.com 


