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Kategoria pierwsza
•NAJDŁUŻSZE



Twierdza Modlin – informacje ogólne

• Długość cytadeli: 2 250 m - najdłuższy budynek Europy, dowódcy 
carscy jeździli korytarzem konno

• Położenie: na zbiegu szlaków komunikacyjnych biegnących wzdłuż 
Wisły, Narwi i Bugu

• Najwyższy punk twierdzy: Wieża Czerwona 45 m nad poziomem wody

• Przykłady filmów i seriali z Twierdzą Modlin:

-Pan Tadeusz

-Killer

-Czas Honoru



Historia 
Twierdzy Modlin

• Pierwsze fortyfikacje w pobliżu Modlina wybudowane 
zostały w czasie potopu szwedzkiego. Prace 
fortyfikacyjne w tym miejscu – przy ważnej przeprawie –
prowadziły w okresie wielkiej wojny północnej.

• Budowę twierdzy rozpoczęto z rozkazu Napoleona I 1 
grudnia 1806 roku w Poznaniu

• W okresie Księstwa Warszawskiego, od wiosny 1807 do 
lata 1812 roku, powstał zasadniczy zrąb twierdzy.

• Autorem pierwszego projektu twierdzy był François de 
Chasseloup-Laubat. Do pracy przy wznoszeniu umocnień 
zatrudniono w roku 1812 także okolicznych chłopów. Po 
klęsce Napoleona Twierdzę Modlin opanowali Rosjanie, 
którzy dokonali jej wielkiej rozbudowy. W 1834 r. car 
Mikołaj I zmienił nawet jej nazwę na Nowogieorgiewsk.



• Pierwszą modernizację fortów przeprowadzono w latach 
1894-1900. Polegała przede wszystkim na zastąpieniu 
najważniejszych elementów zbudowanych z cegły ich 
betonowymi odpowiednikami.

• Po wojnie większość obiektów zajmowało Wojsko 
Polskie. Znaną mieszkanką Twierdzy była niedźwiedzica 
polarna Baśka - na zdjęciu z Piłsudskim.

• Obecnie wiele umocnień zostało opuszczonych, stając się 
celem daleko idącej i nieodwracalnej dewastacji – zjawisko 
kradzieży oryginalnych elementów pancernych i 
pozostałości wyposażenia nasiliło się szczególnie w 
ostatnich latach. Liczne obiekty zostały wydzierżawione 
dla potrzeb działek wypoczynkowych. Pojawiają się jednak 
także przykłady pozytywnego wykorzystania zabytkowych 
umocnień dla celów turystycznych. Prowadzone są 
również badania naukowe.

• W październiku 2008 wewnętrzny obwód obronny 
Cytadeli wraz z koszarami obronnym zostały wystawione 
na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego. Dopiero 
w dziewiątym przetargu, dnia 12.08.2013, obszar twierdzy 
kupiła spółka Konkret SA z Poznania. Wartość 
transakcji wyniosła 17,85 mln złotych.

• W chwili obecnej konserwator zabytków dopuszcza bardzo 
szerokie możliwości adaptacji i przerobienia koszar.



Rynek w Pułtusku –
informacje ogólne ->

• Najdłuższy rynek Europy. Prostokątny 
plac w centrum miasta liczy sobie 
prawie 400 metrów długości (dokładnie 
380 m). Dla porównania krakowski 
rynek jest o połowę krótszy.

• Filmy i seriale kręcone na rynku w 
Pułtusku:

• -Alternatywy 4

• -Sztos

• -fragmenty serialu Dom



• Odbywają się tutaj liczne imprezy np. Wielki Jarmark Średniowieczny i dni 
świętego Mateusza – patrona Pułtuska.

• Od strony północnej rynek zamyka bazylika Zwiastowania NMP i św. 
Mateusza. Jest to trzynawowa świątynia wybudowana w połowie piętnastego 
wieku, w stylu gotyckim. Od strony południowej plac kończy okrągła kaplica 
św. Marii Magdaleny. Renesansowy kościółek to rzadki w Polsce przykład 
wolno stojącej świątyni zbudowanej na planie koła.

• Z pozostałych stron rynek okalają zabytkowe kamienice. W jednej z nich 
mieszkał niegdyś poeta Wiktor Gomulicki. W innej natomiast wypoczywał sam 
Napoleon, który przybył tu po wygranej bitwie z Rosjanami. Na środku placu, 
jak przystało na średniowieczne miasto, stoi ratusz z gotycką wieżą, która 
pełni funkcję wieży widokowej. W budynku mieści się Muzeum Regionalne.



Kategoria druga
•NAJWIĘKSZE



Suntago



SUNTAGO

• Jest to największy zadaszony park wodny w Polsce i Europie, mogący 
pomieścić do 15 000 osób. 

• Zajął 10. miejsce w rankingu najlepszych parków wodnych Europy według 
European Star Award. 

• Podzielony jest na 3 strefy tematyczne: Jamango, Relax i Saunaria.

• Suntago zlokalizowany jest w pobliżu Mszczonowa i Żyrardowa, około 50 
kilometrów od centrum Warszawy i ponad 100 kilometrów od Łodzi. Park 
of Poland znajduje się pomiędzy drogą ekspresową S8 i autostradą A2.



Sady grójeckie

• Mieszkańcy Mazowsza
są mistrzami w przetwarzaniu i
przerabianiu jabłek. Całkiem
niedawno wybudowano w 
Tarczynie pomnik jabłka. Stanowi
on atrakcję dla najmłodszych.

• W rejonie Warki powstał cały
Szlak Jabłkowy, szkółki, 
agroturystyka, czy nawet
prywatne muzeum maszyn
sadowniczych.



Kategoria trzecia
Najcenniejsze Warszawy



Warszawska starówka
Książka str.49



Varso Tower

• Varso miał być piątym pod względem wysokości budynkiem w Europie i
zarazem najwyższym na terytorium UE, wyprzedzając (przed
opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię) wieżowiec The Shard w
Londynie (309,6 m).

• Początkowo plany zakładały możliwość realizacji 130-metrowego
wieżowca, ale ostatecznie okazało się, że będzie mógł powstać większy
obiekt. W skład Varso wejdą trzy budynki: 230-metrowa wieża główna
(z ażurową iglicą 310-metrowa) oraz dwa wieżowce boczne o wysokości
90 i 81 m. Ich całkowita powierzchnia to ok. 140 tys. m², z czego 7 tys.
m² ma stanowić powierzchnia handlowo-usługowa. Projekt
architektoniczny kompleksu został przygotowany przez zespół Foster
and Partners (wieża główna) oraz HRA Architekci (budynki boczne).

• Na wysokości 230 metrów ma powstać ogólnodostępny odpłatnie taras
z widokiem na panoramę Warszawy (ok. dwukrotnie wyżej niż taras
widokowy w Pałacu Kultury i Nauki). Na 46 piętrze ma się znaleźć
restauracja z panoramicznym widokiem na miasto. Wszystkie budynki
będą ze sobą połączone na poziomie parterów, a cały kompleks będzie
połączony z podziemną galerią dworca Warszawa Centralna. Pod
obiektem znajdzie się czterokondygnacyjny parking.

• Docelową wysokość 310 metrów wieżowiec osiągnął 21 lutego 2021.



• Jako jedyny w Europie park narodowy graniczący ze
stolicą państwa.

• Został utworzony w 1959 roku w województwie
warszawskim (obecnie województwo mazowieckie).

• 21 stycznia 2000 KPN został wpisany na światową
listę rezerwatów biosfery UNESCO.

• Obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie
Wisły, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. W 
puszczy, która jest pozostałością po Puszczy
Mazowieckiej, zaczęto karczowanie polan, uprawę
ziemi i budowę osad w XVII w. Osady rozrastały się w 
miarę powiększania areału rolnego. W XX wieku
sytuacja uległa zmianie. Od końca lat 70. ziemia jest 
wykupowana przez KPN i stopniowo zalesiana, a 
osadnictwo ograniczane. Powierzchnia parku wynosi
38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada na Ośrodek
Hodowli Żubrów w Smardzewicach w województwie
łódzkim. Powierzchnia otuliny – 37 756 ha.

• Wydmy powstałe w pradolinie Wisły i obszary
bagienne są najbardziej charakterystycznymi
elementami tutejszego krajobrazu. Wydmy Parku
uważane są za najlepiej zachowany kompleks wydm
śródlądowych w skali Europy. Bagna porośnięte są
roślinnością łąkową, turzycami, zaroślami i lasami
bagiennymi, do których należą występujące w Parku
lasy olsowe i łęgowe. Najczęściej spotykanym w 
Puszczy Kampinoskiej zespołem leśnym jest 
kontynentalny bór sosnowy świeży.

Kampinoski Park 
Narodowy



Kategoria czwarta
• Najważniejsze wydarzenia historyczne



Bitwa Warszawska
• Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad

Wisłą – operacja wojskowa stoczona w dniach 13–25 
sierpnia 1920 roku pomiędzy oddziałami Armii Czerwonej, 
a armiami Wojska Polskiego, zgrupowanymi nad Wisłą, 
decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Znalazłszy się
w krytycznej sytuacji, u progu spodziewanej przez wielu
klęski, oddziały Wojska Polskiego zdołały odepchnąć i
pokonać nacierające wojska sowieckie Frontu Zachodniego. 
Zwycięstwo strony polskiej w bitwie radykalnie zmieniło losy
wojny, pozwoliło zachować niepodległość odradzającej
się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany
ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany wywołania
międzynarodowej rewolucji.

• Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego
oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Józefa 
Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia
1920, przy jednoczesnym związaniu głównych sił
bolszewickich na przedpolach Warszawy. Bitwa rozpoczęła
się 13 sierpnia 1920, kiedy wojska Armii Czerwonej zbliżyły
się do Warszawy. Decydujący cios armiom sowieckim zadała
grupa uderzeniowa Józefa Piłsudskiego, wyprowadzając 16 
sierpnia kontruderzenie znad Wieprza. Doszło
do niezorganizowanego cofnieńcia się Armii Czerwonej na
wschód. Armia Czerwona poniosła znaczne straty.

• Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara
D’Abernon bitwa warszawska była jedną z 
osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. 
Przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin nazwał ją
„ogromną porażką” swoich sił.



Bitwa Warszawska na Mazowszu Miasta które odegrały
ważną rolę w Bitwie
Warszawskiej:

Atak bolszewików na Płock nastąpił 18 
sierpnia o godz. 14.00. Miasto było w 
tym czasie pozbawione polskiej opieki
wojskowej. Płocczanie i polscy żołnierze
przebywający w mieście zaczęli uciekać
za Wisłę lecz kilku polskich oficerów
opanowali sytuację I zorganizowali
punkty oporu. Doszło do ciężkich walk 
ulicznych. Wielką pomoc polskim
żołnierzom okazała ludność cywilna. 
Dopiero w nocy na pomoc miastu
przybyły polskie oddziłay. Rankiem 19 
sierpnia 1920 miasto było wolne. Za 
walkę miasto zostało odznaczone
Krzyżem Walecznych.

Największe znaczenie dla Radzymina miała bitwa pod 

Radzyminem stoczona z bolszewikami 12–15 sierpnia 1920, będąca

częścią większej operacji znanej jako „Cud nad Wisłą”. 15 sierpnia

1920 rozegrała się przełomowa batalia w wojnie polsko-

bolszewickiej, która zapobiegła rozszerzeniu się komunizmu na

Polskę, a może i na całą Europę. Dzień ten stał się dniem Żołnierza

Polskiego, a święto do 1939 r. było hucznie obchodzone w mieście i

całym kraju.

W dniach 14–15 sierpnia

1920 r. pod Ossowem

rozegrała się jedna z 

bitew znanych jako Bitwa

Warszawska. Zakończyła

się ona zwycięstwem Polski 

nad bolszewikami. W bitwie

tej zginął Ignacy Skorupka. 

Walki upamiętnia

kaplica, Cmentarz

Poległych w Bitwie

Warszawskiej, krzyż

oznaczający miejsce

śmierci kapelana Ignacego

Skorupki i jego pomnik, oraz

pawilon historyczny.



Warszawa- walki pomiędzy polakami a bolszewikami nie miały miejsca na jej terenie.

Gdyby bolszewicy ją zdobyli oznaczałoby to

otwartą drogę na zachód, 

ale tak się nie stało.

Wtedy też miało tu miejsce połączenie sił polskich (po kulminacyjnym momencie bitwy warszawskiej). 

W tym czasie właściciele miasta gościli Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera (kilka dni przed 15.08

Haller przybył do Mińska i w Starym Kościele modlił się przed obrazem Matki Boskiej) i Charlesa 

de Gaulle’a. 

Piłsudski odznaczył orderem Virtuti Militari 7 pułk ułanów lubelskich, stacjonujący w Mińsku Maz., 

za walkę z bolszewikami (pułk opiekował się klaczą Marszałka).

Podczas wojny polsko-

bolszewickiej, w sierpniu 1920 

r. Mińsk został zajęty przez

Armię Czerwoną. 17 sierpnia

1920 roku, miasto zostało

wyzwolone przez

oddziały grupy płk. Stanisław

a Wrzalińskiego, na stację

kolejową wjechały trzy pociągi

pancerne(końcowy epizod

wojny).

Stolica stała się symbolem

silnej Poski. Nazwa bitwy

pochodzi od Warszway,

ponieważ to ona była

głównym celem
bolszewików, jak i

Polaków(ochrona).



1920 Bitwa warszawska
• ,,1920 Bitwa warszawska"- polski film wojenny w reżyserii Jerzego 

Hoffmana, którego akcja rozgrywa się na tle wojny polsko-bolszewickiej. 
Pierwszy polski pełnometrażowy film zrealizowany w technologii 3D.

• Akcja filmu rozgrywa się w trakcie trwania wojny polsko-
bolszewickiej. Bolszewicy podejmują decyzję o inwazji na Polskę – a 
także Niemcy i Francję – celem rozprzestrzeniania rewolucji 
proletariackiej na inne kraje. Jan Krynicki na froncie prześmiewczo 
odczytuje bolszewicką ulotkę skierowaną do polskich żołnierzy. Zostaje 
oskarżony o agitację, aresztowany i skazany na karę śmierci. 
Przed egzekucją ratuje go atak wojsk wroga. Dowodzący oddziałem 
bolszewickim patrzy z sympatią na skazanego na śmierć przez 
„burżuazyjne” wojsko, polskiego żołnierza, proponuje mu pozostanie 
wraz z nim w charakterze tłumacza-redaktora, mającego pomagać w 
redakcji propagandowych ulotek. W istocie zaś, siłą włącza go do 
oddziału. Krynicki ucieka od bolszewików i przyłącza do napotkanego 
oddziału kozaków, którzy walczyli po polskiej stronie. Wkrótce udaje mu 
się przedostać do polskich wojsk. W tym czasie Wincenty Witos wygłasza 
odezwę do narodu „Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Polacy!”. Marszałek 
Polski, Józef Piłsudski, opracowuje samotnie plan kontrofensywy. 
Polskiemu kontrwywiadowi udaje się rozpracować szyfry armii 
bolszewickiej. Nadawaniem Pisma Świętego zagłuszają komunikację 
między bolszewickimi armiami. W kulminacyjnym punkcie wojny 
dochodzi do konfrontacji wojsk polskich i bolszewickich pod Warszawą 
(bitwa pod Radzyminem, która decyduje o losach bitwy oraz bitwa pod 
Ossowem, gdzie ginie ks. Ignacy Skorupka - na polu walki z krzyżem w 
ręku). W bitwie, polskie wojska odnoszą spektakularne zwycięstwo, 
wojska bolszewickie zostają rozgromione.

W filmie zagrało

wielu

znanych polskich

aktorów, m. in.
• Daniel 

Olbrychski,
• Borys Szyc.
Natomiast film 
kręcono
w: Twierdza
Modlin, Warszawa,
Lublin(na zdjęciu), 
Sucha k. 
Węgrowa, Piotrków 
Trybunalski, Zamość
, Kazuń, 
Zielonka, Poświętne
(kościół św. Józefa).



Krzyżacy
- przybycie do Polski

• Zakon krzyżacki, zakon niemiecki, Zakon Szpitala Najświętszej Marii 
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie– jeden z trzech 
największych, obok joannitów i templariuszy, 
chrześcijańskich zakonów rycerskich, które powstały na fali krucjat w 
XI i XII wieku.

Został sprowadzony w 1226 na Mazowsze przez Konrada Mazowieckiego, w celu zapewnienia 
obrony posiadłości piastowskich przed Prusami, które zagrażały północnemu Mazowszu. 
W wyniku porozumienia z Konradem Mazowieckim, jeszcze przed przybyciem do 
Polski, Krzyżacy otrzymali od cesarza Fryderyka II przywilej, wystawiony w Rimini w 1226 roku, 
który gwarantował im status państwowy na podbitych terenach.
W 1228 roku Krzyżacy otrzymali w dzierżawę ziemię chełmińską. Zakon na podstawie 
sfałszowanego dokumentu Konrada, który nadawał im ziemię chełmińską w wieczyste posiadanie 
otrzymał w 1234 roku bullę papieża Grzegorza IX uznającą pełnię władzy Krzyżaków w tym rejonie. 
Korzystając z poparcia cesarstwa, papiestwa i własnej siły militarnej przystąpili do 
budowy państwa zakonnego. W Polsce nie dostrzeżono niebezpieczeństwa i chętnie udzielano 
im pomocy.

Dokonał podboju i chrystianizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus 
Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem własne państwo. Zakon podbił 
także niektóre tereny Polski i Litwy.

Zamek w Malborku- główna 
siedziba Wielkich Mistrzów w 
latach 1309–1457.

Sytuacja w 
basenie 
Morza 
Bałtyckiego 
przed 
przybyciem 
Krzyżaków.

Strój krzyżacki



Krzyżacy- powieśćH. Sienkiewicza
• Krzyżacy – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza opowiadająca 

dzieje konfliktu polsko-krzyżackiego, a akcja utworu toczy się od 1399 (rok 
śmierci królowej Jadwigi) do 1410 (bitwa pod Grunwaldem). Powieść była 
publikowana w latach 1897–1900 w „Tygodniku Ilustrowanym”, wydana w 
1900 w Warszawie przez wydawnictwo „Gebethner i Wolff” (wydanie 
jubileuszowe); rękopis powieści przechowuje Biblioteka Narodowa (na 
zdjęciu- tło). W okresie publikacji powieść była protestem 
przeciwko germanizacji prowadzonej przez władze zaboru pruskiego. 
Sienkiewicz w swojej książce przywołał Polskę w okresie świetności jej oręża i 
skupił się na zwycięstwie nad zakonem krzyżackim- często był on symbolem 
potęgi Niemiec. Tytuł oraz tematyka powieści Sienkiewicza była 
zainspirowana powieścią Krzyżacy 1410 Józefa Ignacego 
Kraszewskiego z 1874 roku. W roku 1960, w 550. rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem, powstał polski film w reżyserii Aleksandra Forda, 
pt. Krzyżacy będący ekranizacją powieści (kadr na zdjęciu). Książka została 
przetłumaczona na 25 języków. Powieść ukształtowała, nie tylko w Polsce, 
ale także w Europie, powszechny obraz krzyżaków.

• W Płońsku znajduje się dziewiętnastowieczny dwór 
(zwany dziś „sienkiewiczówką”) obrośnięty różnymi gatunkami roślin, wokół 
niego rozpościera się zachwycający park, a nieopodal dolina rzeki Płonki. W 
takich okolicznościach przyrody – przez rok – mieszkał w Poświętnem 19-
letni Henryk Sienkiewicz. Choć pobyt przyszłego noblisty u rodziny 
Weyherów w roli guwernera był krótki, to okazał się niezwykle ważny. Mimo 
warsztatowych trudności w grudniu 1865 r. napisał tu swoją pierwszą 
powieść „Ofiara”, którą znamy tylko z tytułu. Tutaj powstał też pomysł 
napisania szkicu historycznego „Spytko z Melsztyna i ród jego”, z którego 
„wyrośli” później „Krzyżacy”.



Krzyżacy- most łyżwowy spod 
Czerwińska

• Most pod Czerwińskiem nad Wisłą – tymczasowy most łyżwowy użyty przez 
wojska Królestwa Polskiego w kampanii letniej 1410 w trakcie wielkiej wojny z Krzyżakami. 
Przekazy o jego wykorzystaniu zawarto w Rocznikach Jana Długosza. Konstrukcję 
przygotowano potajemnie zimą i wiosną 1410, spławiono Wisłą i 30 czerwca zmontowano 
powyżej Czerwińska, Most został wybudowany potajemnie w ciągu miesięcy zimowych i 
wiosennych 1410, w górze Wisły, pod Kozienicami, blisko Puszczy Radomskiej, z której 
pozyskiwano materiał do budowy. Most umożliwiał polskim oddziałom sprawne i szybkie 
sforsowanie rzeki w ciągu trzech dni. Sama przeprawa umożliwiła wygranie bitwy pod 
Grunwaldem. Potem go zdemontowano i spławiono do Płocka. Użyto go ponownie w 
końcu września 1410 pod Przypustem, gdzie siły polskie przeprawiały się w drodze 
powrotnej z Prus. Zarówno pomysł wykorzystania takiej konstrukcji, jak i jej wykonanie 
oraz sprawne użycie, oceniane jest jako duży sukces ówczesnej polskiej inżynierii 
wojskowej. Do zmontowania mostu wykonano 500 belek 9-metrowych i 2500 desek 3,5-
metrowych oraz od 168 do 200 łodzi-łyżew. Zużyto w tym celu 500 m³ drewna z 
wyselekcjonowanych drzew o wysokiej jakości konstrukcyjnej. Most miał około 500 
metrów długości, tyle bowiem wynosiła szerokość Wisły w okolicach Czerwińska. Możliwe 
jednak, iż był krótszy, co mogło wynikać z ukształtowania terenu wokół rzeki.

• Na pamiątkę budowy mostu:

• -w zespole pałacowo- parkowym w Kozienicach odsłonięto pomnik poświęcony budowie 
mostu (2010r.) (na zdjęciu);

• -w 2010 roku, w ramach obchodów 600- lecia bitwy pod Grunwaldem, w Czerwińsku 
zrekonstruowano fragment mostu, który po kilku dniach rozebrano(na zdjęciu- panorama 
Czerwińska i domniemane miejsce przeprawy w 1410r.);



Kategoria piąta

• WYBITNI MAZOWSZANIE



Maria Skłodowska- Curie
Maria Salomea Skłodowska-Curie - polska fizyczka i chemiczka. Laureatka dwóch nagród nobla. Jako jedna z niewielu osób i jedyna kobieta,
która dostała nobla z dwóch różnych dziedzin, fizyki i chemii. Prekursorka radiochemii, odkrywczyni dwóch nowych pierwiastków tj. radu i polonu.

Życiorys

Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Był to zabór rosyjski. Ojcem Marii był Władysław Skłodowski herbu Dołęga, który był nauczycielem
fizyki oraz matematyki i zarazem dyrektorem dwóch warszawskich szkół. Matka Bronisława Boguska herbu Topór, była przełożoną pensji dla
dziewcząt. Maria była piątym i ostatnim dzieckiem w rodzinie, wychowywanej w silnym poczuciu patriotyzmu. Rodzeństwem Marii byli Zofia, Józef,
Helena i Bronisława. Gdy Maria miała 9 lat zmarła jej siostra, a 2 lata później na gruźlice zmarła jej matka. Po śmierci matki i siostry wpadła w
depresje i została ateistką. W kolejnych latach uczyła się w pensji dla dziewcząt, prowadzonej dawniej przez matkę Marii. Później kształciła się w
gimnazjum rządowym, które ukończyła ze złotym medalem. Po kilku latach zawarła z siostrą Bronisławą układ, że Bronisława wyjedzie do Francji, aby
kształcić się na Uniwersytecie Paryskim, Ona zaś miała zostać w kraju i utrzymywać siostrę. Po ukończeniu studiów Bronisława miała utrzymywać
Marię, która zaczęłaby naukę na Sorbonie. W 1886 roku dostała posadę nauczycielki domowej u zamożnych ziemian Żurawskich, mieszkających w
okolicach Ciechanowa. Wtedy zakochuje się ze wzajemnością w synie Żurawskich. Rodzice Kazimierza nie zgadzają się na ślub ze względu na mały
majątek Marii. Po kilku latach wraca do Warszawy. Maria chciała jednak kontynuować naukę, lecz Uniwersytet Warszawski nie przyjmował
kobiet. Za namową siostry, zgodnie z umową Maria wyjechała do Paryża. Studia zaczęła w 1891 roku, na kierunku fizyka i matematyka. Otrzymuje
licencjaty z tych przedmiotów. W 1895 roku Maria zawiera ślub cywilny z 7 lat starszym Pierre’em Curie. W 1897 roku rodzi się córka Marii, Irena
Curie, a 7 lat później Ewa Curie. W następnych latach wraz z mężem prowadzi intensywne badania nad promieniotwórczością. Kończą się
one odkryciem nowego pierwiastka promieniotwórczego, którego Maria nazywa na cześć swojej ojczyzny polonem. Podczas dalszych prac udaje im
się odkryć kolejny ważny pierwiastek- rad. Wraz z mężem nie opatentowują odkrycia, wychodząc z założenia, że ich praca ma służyć ludziom. Badania
na temat promieniotwórczości przynoszą Marii i Pierrowi w 1903 Nagrodę Nobla z fizyki oraz wiele innych nagród w
tym Medal Davy’ego. Dziewiętnastego kwietnia 1906 roku mąż Marii został śmiertelnie potrącony przez koński wóz towarowy. W następnych latach
bohaterka całkowicie oddaje się nauce. Nie dostaje się do Francuskiej Akademii Nauk. W 1911 roku Maria dostaje samodzielną Nagrodę Nobla w
dziedzinie chemii za odkrycie polonu i radu. W następnym roku została inicjatorką budowy Instytutu Radowego w Paryżu. Podczas I wojny światowej
Maria zorganizowała aparaty rentgenowskie z wielu pracowni i specjalne samochody. Działania te pozwalały wykonywać zdjęcia rentgenowskie
w trudnych warunkach. Uratowało to życie wielu rannym żołnierzom i były to pionierskie działania w tym zakresie. W działaniach tych brała udział
wraz z córką Ireną (późniejszą noblistką). Po wojnie Maria silnie zaangażowała się w budowę w Warszawie Instytutu Radowego. Zrujnowana Polska
nie miała jednak takich pieniędzy. Wtedy do akcji dołączyła siostra Marii, Bronisława Dłuska. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy. Udało się zebrać aż 2
mln. złotych, a teren pod budowę udostępnił Uniwersytet Warszawski. W 1932 roku otwiera instytut i podarowuje mu gram radu, który był bardzo
drogi w tamtych czasach. Czwartego lipca 1934 roku Maria umiera w sanatorium w Passy na skutek anemii, spowodowanej przez chorobę
popromienną. Została pochowana Sceaux pod Paryżem. W 1995 roku trumny małżonków Marii i Pierra Curie zostają przeniesione do Panteonu w
Paryżu.



Konstanty Laszczka
Konstanty Laszczka - polski rzeźbiarz, grafik, ceramik, malarz. Jako jeden z pierwszych, dopuścił kobiety 
do studiowania. Polak, który z małej wsi wyniósł się na światowe salony, s tając się s ławnym nie tylko w Polsce, ale i  na 
świecie artystą.

Życiorys

Urodzi ł się 3 września 1865 roku w Makowcu Dużym w gminie Dobre. Pochodził z biednej, chłopskiej, wielodzietnej
rodziny. Syn karczmarza Antoniego Laszczki oraz Katarzyny Laszczki . Naukę swoją Konstanty rozpoczął w szkole
elementarnej w Dobrem. Już w szkole wykazywał się talentem rzeźbiąc karykatury nauczycieli . Po lekcjach pomagał
rodzicom w gospodarstwie. Kiedy mógł za jmował się rzeźbieniem figur z gliny. Przypadkiem losy Konstantego potoczyły
się tak, że jego talent odkryła zamożna ziemiańska rodzina Ostrowskich. W 1885 roku dziełami młodego artysty
zainteresowała się Pani Ostrowska, a później jej mąż. Dzięki tej znajomości Konstanty przeniós ł się do Warszawy, gdzie
uczył s ię technik rzeźbiarskich u warszawskiego artysty Jana Kryńskiego. Bardzo szybko odkryto talent artysty.

W 1891 roku Konstanty dostał stypendium na wyjazd do Paryża , od Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, za jedną ze
swych rzeźb. Studiował tam w Akademii Juliana pod skrzydłami profesora Antoine Mercie, a później w
państwowej Ecole des Beaux-Arts . Dzięki studiom młody rzeźbiarz poznał nowe trendy w sztuce i zyskał nowe
spojrzenie na rzeźbiarstwo. Stypendium nie starczało jednak na wiele rzeczy. Między innymi Konstantego nie było stać
na utrzymanie własnej pracowni. Musiał, dlatego zatrudnić się przy budowie miejskich kanałów. W wolnym czasie
artysta oddawał się sztuce. W Paryżu stworzył wiele dzieł. Twórczość jego bardzo interesowała przedstawicieli
Polonii literacko-artystycznej, w której życie był mocno zaangażowany.

W 1897 roku Konstanty wraca do Polski jako inny człowiek. Nie był już biednym człowiekiem bez większych perspektyw.
Po powrocie został nauczycielem w Warszawie. W tym samym roku ożenił się z Marią Strońską. Niedługo po tym miał
już kilkoro dzieci . Laszczka marzy o wypromowaniu polskiej sztuki na świecie . Dlatego wraz z innymi artystami zakłada
Towarzystwo Artystów Polskich. Bierze udzia ł w wystawach sztuki na całym świecie i dzięki temu świat poznaje polską
sztukę.

W 1899 roku na zaproszenie Juliana Fałata zamieszkuje w Krakowie, gdzie w latach 1900-1935 prowadzi katedrę rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych. W 1917 roku przyjmuje pierwszą w historii akademii , studentkę Zofię Baltarowicz-
Dzielińską. Przez całą swoją karierę namalował wiele dzieł i portretów swoich znanych przyjaciół takich jak
m.in. Wyspiański, Pi łsudski, Reymont.

Konstanty Laszczka zmarł 23 marca 1956 roku w Krakowie.



Kardynał Stefan Wyszyński
• Kardynał Stefan Wyszyński prymas tysiąclecia

• Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Był drugim dzieckiem w wielodzietnej, rolniczej rodzinie. Ojciec kardynała nazywał
się Stanisław Wyszyński.Był organistą w wiejskimkościele. Matka nazywała się Julianna.

• Jeszcze tego samego dnia po urodzeniu został ochrzczony w parafii Przemienienia Pańskiego w Zuzeli. Wychowywał się w religijnej rodzinie. W 1910 roku, matka
przed śmiercią w tajemniczych słowach powiedziała mu, że chce, żeby został kapłanem.

• Na początku uczył się w rodzinnym domu, pod okiem ojca, chociaż jak wspominał, w młodości nie lubił się uczyć. Później uczył się już w gimnazjum
w Warszawie. W latach 1915-1917 przez wojnę, musiał zmienić szkołę i zaczął uczęszczać do Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży.

• Gdy ukończył tą szkołę postanowił wstąpić do seminarium we Włocławku. Tam w 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. Rok później został wysłany na Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Po zakończeniu studiów w 1929 roku udał się na roczną podróż po Europie i odwiedził wiele państw. Celem wyprawy była obserwacja myśli
katolickiej w Europie. Po powrocie do Włocławka Wykładał na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym, od września 1931 roku aż do wybuchu II wojny
światowej był wikarym w Bazylice Katedralnej we Włocławku oraz wykładał we włocławskim Wyższym Seminarium Duchownym.

• W 1937 rokuStefan Wyszyński został zaproszony do Prymasowskiej Rady Społecznej.

• Gdy wybuchła II Wojna Światowa na polecenie przełożonych wyjechał z Włocławka. Najpierw ukrył się we Wrociszewie, następnie pod Warszawą, aż w końcu
trafił do Kozłówki na Lubelszczyźnie, gdzie opiekował się uciekinierami z wojny.

• W 1942 roku był kapelanem i katechetą przebywającym w ośrodku dla ociemniałych dzieci. W tym samym czasie prowadził w Warszawie tajne nauczanie dla
studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wojny pełnił także funkcje kapelana Armii Krajowej, a w czasie powstania opiekował się rannymi w szpitalu
zorganizowanym w Laskach pod Warszawą.

• Po zakończeniu wojny, 4 marca 1946 roku przyjął święcenia na Biskupa Lubelskiego. Będąc Biskupem Lubelskim zrobił wiele dobrego. Między innymi odbudował
seminarium duchowne, odnowił pracę struktur kościelnych, przygotowywał dla wszystkich parafii materiały do kazań. Z pełnieniem funkcji biskupa wiązało się
byciem kanclerzem KUL. Dzięki niemu powstał tam Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

• Po śmierci ówczesnego prymasa, 12 listopada 1948 roku, Stefan Wyszyński został mianowany przez Piusa XII arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a
zarazem prymasem Polski. Zaś 12 stycznia 1953 roku został mianowany kardynałem. Kardynał Wyszyński jako prymas prowadził rozmowy z władzami
komunistycznymi. Ustalono, że Kościół, w zamian za gwarancje nauki religii w szkołach i istnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzna granice Ziem
Odzyskanych Polski Ludowej.

• Na początku lat 50 władze komunistyczne podjęły decyzje o aresztowaniu Kardynała Wyszyńskiego.

• W dniu 25 września 1953 roku został aresztowany w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Był przetrzymywany w wielu miejscach przez 3 lata. Wypuszczony został
w październiku 1956 roku. Po wyjściu z więzienia kontynuował rozmowy z komunistami, co zakończyło się podpisaniem kolejnego porozumienia z władzami. W
następnych latach Stefan Wyszyński był jednym z głównych inicjatorów Tysiąclecia Chrztu Polski, w czym chciały przeszkodzić mu ówczesne władze. W latach 70,
a dokładnie w 1977 i 1978 był mianowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Gdy w 1980 roku wybuchły w Polsce strajki, kardynał wzywał do rozwagi i spokoju. Rok
później był już ciężko chory, zdiagnozowano u niego nowotwór. 22 maja tego samego roku po raz ostatni wystąpił publicznie.

• Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po śmierci Kardynała ogłoszono żałobę narodową. Pogrzeb
Stefana Wyszyńskiego odbył się 31 maja, w którym udział wzięłotysiące ludzi. Został pochowanyw podziemiach archikatedry warszawskiej.



NIE BĘDZIE NAS, BĘDZIE LAS…

WOJCIECH BOGUMIŁ JASTRZĘBOWSKI

• Urodził się w 19 kwietnia 1799 roku w Szczepkowie-
Giewartach, parafia Janowo koło Mławy.

• Był polskim przyrodnikiem, pedagogiem i krajoznawcą.
Zdobył tytuł profesora botaniki, fizyki, zoologii i
ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i
Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy.

• Brał udział w powstaniu listopadowym. Podczas przerw
w walkach sformułował Traktat o Wiecznym Przymierzu
Między Narodami Ucywilizowanymi – Konstytucja dla
Europy – nazywany pierwszą konstytucją zjednoczonej
Europy.

• Szczególne znaczenie w życiu Wojciecha
Jastrzębowskiego miała botanika. Zajmował się nią już od
1823 roku, zbierając w czasie licznych wycieczek i
podróży rośliny dla Ogrodu Botanicznego oraz materiały
do zielnika nad którym pracował pod kierownictwem
profesora Michała Szuberta.

• Skonstruował gnomograf – zegar słoneczny na
nieregularnej powierzchni. Za pomocą tego przyrządu w
1828 roku na wielkiej bryle granitowego kamienia
narzutowego w parku botanicznym w Warszawie
wykreślił taki właśnie zegar.


