
HUMOR  

 

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go staruszka: 

- Do kościoła to dobry kierunek? 

- Dobry – odpowiada student. 

Staruszka odchodzi, a student do siebie:  

- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny.  

 

Blondynka zamawia pizze. 

Kelner pyta: 

- Pokroić pizzę na 6 kawałków czy na 12? 

- Poproszę na 6 bo12 nie zjem. 
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Dziadek i babcia mają razem 154 lata. 

 
 

Ile lat ma dziadek, a ile babcia wiedząc, że babcia 

ma teraz dwa razy tyle lat, ile dziadek miał wtedy 
kiedy babcia miała tyle, ile dziadek ma teraz? 

 

Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej 

wycieczki w wysokości 20 zł. 



 

TRADYCJE ADWENTOWE W NIEMCZECH  

Czas przedświąteczny w Niemczech, czas adwentu „die 

Vorweihnachtszeit” jest czasem bardzo radosnego oczekiwania narodzin 

Jezusa; adwent nie oznacza postu, ale wyznacza czas 

oczekiwania i przygotowania się do powitania 

Jezusa  i jest dla Niemców tak samo ważny jak same 

Święta. Już  cztery niedziele przed Wigilią w 

każdym domu wystawiany jest wieniec adwentowy 

z czterema świeczkami symbolizującymi cztery 

niedziele adwentu; w pierwszą niedzielę adwentu 

zapala się jedną świeczkę, w drugą niedzielę dwie, 

w trzecią trzy i w czwartą niedzielę palą się cztery 

świeczki. Trochę wcześniej,  w drugiej połowie 

listopada w wielu niemieckich miastach ulice, domy, 

zabytki i ratusze przystrojone są choinkami i 

światełkami. Dzieci już od pierwszego dnia grudnia 

mają kalendarze adwentowe w kształcie domku z 

dwudziestoma czterema okienkami; każdego dnia adwentu mogą otworzyć 

jedno okienko i wyciągnąć z niego niespodziankę. Najczęściej są to 

słodycze, czekoladki, ale niektórzy rodzice przygotowują samodzielnie dla 

swoich pociech kalendarze, w których okienkach można znaleźć ciasteczka, 

krótkie wierszyki albo małe obrazki – krajobrazy zimowe. Drzwi do domku 

zrobionego przez rodziców otwierane są w Wigilię i ukazują szopkę z 

dzieciątkiem Jezus i świętą rodziną. 

W wielu niemieckich miastach odbywają się w czasie adwentu 

kiermasze bożonarodzeniowe – Weihnachtsmärkte o specyficznej 

atmosferze, najsłynniejszym kiermaszem jest Christkindlmarkt w 

Norymberdze. Na kiermaszu można kupić  ozdoby choinkowe, lampki, 

prezenty, przyprawy,  posłuchać kolęd, a także napić się grzanego wina z 

przyprawami korzennymi, zjeść potrawy i ciasta bożonarodzeniowe. 

Najsłynniejszym ciastem jest strucla bożonarodzeniowa „der 

Weihnachtsstollen” z rodzynkami i bakaliami, pierniczki „Lebkuchen lub 

Pfefferkuchen”, a także inne ciasteczka o różnych kształtach.. Na każdym 

kiermaszu przygotowane są atrakcje dla najmłodszych, zabawy i gry, 

spotkania i rozmowy z Mikołajem. 

Na ulicach i w domach pachnie piernikiem, migdałami i wypiekami. 

Ważną datą w czasie adwentu jest 6 grudzień, dzień Świętego Mikołaja. 

Wieczorem przed tym dniem dzieci wystawiają swoje buty  przed drzwi 

domów, żeby Mikołaj mógł zostawić w nich prezenty – słodycze. 

Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Niemczech – tradycyjnie – w 

domu, w gronie rodziny lub najbliższych przyjaciół. Wieczorem wszyscy 

zasiadają do świątecznej kolacji,  W tle słychać kolędy lub świąteczną 

nastrojową muzykę a na stole pachnie świąteczna gęś . Tak, w Niemczech na 

Wigilię je się mięso, a dokładnie pieczoną gęś. Coraz częściej jest to gęś z Polski, 

ponieważ panuje przekonanie, że z 

Polski pochodzą najlepsze, 

najzdrowsze i najsmaczniejsze gęsi. 

Dzieci znów  czekają na prezenty od 

Mikołaja. O północy rozbrzmiewają 

dzwony z wież i wieżyczek 

kościołów katolickich i 

ewangelickich, obwieszczając 

narodziny Jezusa, ewangelicy i 

katolicy przybywają do swoich 

kościołów na pasterkę.  Następne dwa dni Świąt Niemcy spędzają w domu lub 

odwiedzają swoich bliskich. 

Austria ma również swoją ciekawostkę. W austriackim mieście Steyr założono w 

roku 1950 specjalną pocztę bożonarodzeniową. Dzieci z całego świata piszą do 

Dzieciątka Jezusa listy z życzeniami lub swoimi problemami i otrzymują listy z 

odpowiedzią. Dużo ludzi zatrudnionych jest do pracy nad odpowiedziami dla 

dzieci. 

Wielu z nas ma znajomych lub przyjaciół w Niemczech i przed Świętami 

zastanawiamy się, jak napisać życzenia na kartce świątecznej. Warto pamiętać, że 

Niemcy nie piszą długich życzeń. Oto przykład : 

   

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues 

Jahr!  

                                                                                  

Ein schönes Weihnachtsfest und ein 

glückliches, gesundes Neues Jahr!  

                                 

Alles Gute zum Neuen Jahr!  

   

Fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr! 

 

Kot-Nowicka Magdalena 



Aktualności szkolne  
W listopadzie uczniowie naszego gimnazjum wzięli  

z powodzeniem udział w wojewódzkim konkursie „Nam Henryk 

Sienkiewicz patronuje” w Nienadówce. Magdalena Krasoń, Robert 

Maziarz, Rafał Smolak, Karolina Popek, i Patrycja Zdeb, przygotowani 

przez p. T. Surdykę i p. M. Ślońską, zostali laureatami tego konkursu  

i otrzymali cenne nagrody.  

 „Spełnione marzenia o wolności” to przewodnie hasło 

tegorocznego programu słowno-muzycznego w ramach obchodów 

rocznicy odzyskania niepodległości. Zawierał on komentarz do 

dziejów Polski, którego autorem był Prof. Kazimierz Ożóg oraz 

prozę wspomnieniową i utwory poetyckie naszych wielkich poetów. 

Oprawę muzyczną stanowiły pieśni patriotyczne z okresu I wojny światowej  

w wykonaniu orkiestry Szałamaistek z naszej Szkoły. Na koniec programu zaprezentowano 

„animowaną historię polski” autorstwa Zdzisława Bagińskiego. Odpowiedzialnymi za 

przygotowanie uroczystości byli: p. D. Ożóg, p. A. Marszał, p. B. Dobrzańska, p. D. Kosak. 

22 listopada 2012 roku odbył się szkolny konkurs wieńców adwentowych. 

Uczniowie klas I-III Gimnazjum wykonali swoje prace zgodnie z wieloletnią tradycją 

niemiecką. Z zebranych prac utworzono wystawę, na której uczniowie i nauczyciele mogli je 

podziwiać. Za zgodą autorów prac wieńce zostały przekazane na 

kiermasz, z którego dochód zostanie przekazany na edukację dzieci w 

Kamerunie. I miejsce: Anna Wróbel , Gabriela Szot, Sabina 

Dziadosz, Lucyna Łach, Justyna Łach. II miejsce: Rafał Smolak, 

Kinga Kołodziej, Patrycja Zdeb. III miejsce: Dominik Zagaja, 

Mateusz Nizioł, Mateusz Kowalski. Wyróżnienia: K. Szot, S. Rurak, 

P. Perlak, M. Godek, K. Kasprzyk, Ł. Prugar, P. Krasoń, W. Babiarz. Wieńce oceniała 

komisja w składzie: M. Kot- Nowicka,  J. Ożóg,  A. Piróg. 

W dniu 4 grudnia 2012r. w MGOKSiR w Sokołowie Młp. odbył się III 

Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod Patronatem Starosty 

Rzeszowskiego. Konkurs sprawdzał podstawową wiedzę dotyczącą 

powstania, rozwoju UE i jej instytucji. Nasza szkolna drużyna  

w składzie: K. Popek, I. Skomro i M. Kowalski walczyła dzielnie  

i choć nie zdobyła premiowanego nagrodami miejsca wyniosła  

z tego turnieju wiedzę i umiejętności, które będą procentować  

w przyszłości.  

W 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego grupa dziecięco – młodzieżowa 

zaprezentowała program słowno-muzyczny zawierający wątki historyczne i literackie tamtych 

dni. Uczczono w ten sposób pamięć wszystkich, którzy wtedy walczyli o Polskę 

 i Solidarność.  Na zakończenie wręczono nagrody uczestnikom konkursu „Moje 

wspomnienie o stanie wojennym”. Organizatorem konkursu była Miejsko - Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sokołowie Młp. Program artystyczny przygotowali: D. Ożóg,  

A. Marszał, B. Dobrzańska, D. Kosak.  

W nastrój świąteczny całą społeczność  szkolną wprowadziło 

przedstawienie przygotowane przez najmłodszych uczniów naszej szkoły 

oraz gimnazjalistów. Zaprezentowany został program, w którym zawarte 

były treści opowiadające o zwyczajach bożonarodzeniowych 

kultywowanych do dnia dzisiejszego. Mali artyści wzruszyli widownię 

wcielając się w jasełkowe postaci biblijne, a atmosferę towarzyszącą temu 

wydarzeniu zawdzięczamy również zespołowi wokalno- instrumentalnemu, 

z którym śpiewaliśmy wspólnie polskie kolędy.  

Święty Mikołaj 
 

W naszej kulturze Święty Mikołaj to doskonale wszystkim znana 

postać staruszka o lasce, w okularach, z długą siwą brodą, w czerwonym 

stroju, z workiem pełnym prezentów. Jednak kult tej postaci wiąże się z 

historią biskupa Miry, to starożytne miasto Licji (współczesne tereny 

Turcji.) 
Św. Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Patarze. Zasłynął jako człowiek  

o dobrym sercu, zadziwiał swoją serdecznością  

i życzliwością wobec innych, zwłaszcza ludzi biednych 

i schorowanych. Legendy głoszą, że otrzymał spory 

majątek po rodzicach, którym podzielił się z ubogimi.  

Był człowiekiem pobożnym i miłosiernym. Został 

biskupem Miry z woli mieszkańców tego miasta. Zmarł  

w połowie IV wieku. Po jego śmierci entuzjastycznie 

oddawano mu cześć. W czasach gdy Arabowie opanowali 

miasto, włoskim kupcom udało się wykraść relikwie 

zmarłego biskupa i przewieźć do Barii we Włoszech. 

 Nie brakuje legend o szlachetnych czynach biskupa 

Mikołaja. Jedna z nich głosi, iż za jego wstawiennictwem 

wypuszczono z niewoli trzech oficerów niesprawiedliwie 

więzionych. 

Druga legenda mówi o trzech młodych chłopcach, 

którym ocalił życie od wyroku śmierci. Wybawił także 

kilku żeglarzy z katastrofy morskiej. Znana jest również 

opowieść o zachowaniu  Św. Mikołaja na wieść o tym, 

że pewien nędzarz sprzedał swoje trzy córki do domu 

publicznego. W nocy, przez komin wrzucił worki  

z pieniędzmi, by je wykupić. Sakiewki wpadły do 

pończoch i butów, które suszyły się przy kominku. Stąd 

też zrodził się zwyczaj wieszania skarpet na prezenty, 

przy kominkach w okresie Bożego Narodzenia. Święty 

Mikołaj zasłynął jako biskup potrzebujących. Biednym 

ofiarował pomoc materialną, a pokrzywdzonym 

wsparcie duchowe. 6 grudnia Kościół Katolicki 

wspomina Św. Mikołaja biskupa z Miry, jest on czczony 

jako patron rybaków, marynarzy, dzieci, panien  

i więźniów. 

W Kościele Prawosławnym Św. Mikołaj jest 

najbardziej czczoną postacią spośród wszystkich świętych, patronuje Grecji, Albanii i 

Rosji. Z racji swoich dobrych uczynków popularność tego świętego nie zanikła do tej 

pory, co roku ludzie przebierają się na jego cześć, by móc obdarować prezentami 

najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Oby ta tradycja tkwiła w nas, jak najdłużej, bo nie ma 

nic piękniejszego, niż sprawianie radości i niespodzianek drugiemu człowiekowi. 

 Sylwia Chorzępa 



CIEKAWOSTKI 
 

Czy wiesz, że nasz głos nie brzmi dokładnie tak jak go słyszymy?  
 

Może się wydawać, że nasz głos brzmi dokładnie tak jak go 

słyszymy. Nie jest to jednak prawdą. Nasz głos brzmi inaczej dla nas  

i inaczej dla osób z otoczenia. 
To, że nasz głos brzmi inaczej dla nas samych 

a inaczej dla innych, możemy się przekonać, odsłuchując 

nagranie własnego głosu. Nie ważne jak dobry jakościowo 

byłby sprzęt nagrywający, nasz głos zawsze brzmi dla nas 

obco i dziwnie, podczas gdy głos naszych znajomych - 

normalnie i znajomo. Wynika to z faktu, że tylko część 

dźwięku trafia wraz powietrzem do naszych uszu. Głębsze 

tony docierają do ucha poprzez głowę, a dokładniej mówiąc - 

tony wytwarzane w krtani przenikają do bębenków w uchu 

przez mięśnie szyi  

i twarzy, kości szczęki 

i czaszki. Mięśnie i kości rezonują dźwięk 

i wydaje nam się, że nasz głos jest głęboki, 

dźwięczny. 

Jednak osoby z otoczenia nie 

słyszą tych niskich tonów wychodzących 

z naszego wnętrza, a jedynie te, które 

docierają do nich wraz z powietrzem. Dla nich więc nasz głos jest wyższy, 

podobny do tego z nagrania. 

 

Czy wiesz dlaczego można przejść po rozgrzanych węglach nie parząc sobie 

stóp? 

Niektórzy potrafią przejść po rozgrzanych 

węglach lub włożyć do ust rozgrzany przedmiot i się nie 

poparzyć. Nie jest to żadna magia lecz czysta fizyka. 

Jak to możliwe? Dzięki zjawisku Leidenfrosta. 

Zjawisko Leidenfrosta, zwane popularnie 

"zjawiskiem tańczącej kropli", polega na tym, że kropla 

wody, upadając na rozżarzoną powierzchnię, nie 

wyparowuje od razu lecz zachowuje kulisty kształt  

i chaotycznie "biega" we wszystkie strony. Zjawisko można 

zaobserwować skrapiając rozgrzaną powierzchnię patelni. 

W pewnym zakresie temperatur czas potrzebny na całkowite 

odparowanie kropli o zadanej (stałej) masie i temperaturze początkowej jest tym 

większy, im wyższa jest temperatura gorącego podłoża. Gorące podłoże 

wywołuje parowanie cieczy, które szybciej przebiega od spodu kropli. 

Wytworzona w ten sposób para tworzy poduszkę izolującą kroplę od 

powierzchni płyty, jeszcze bardziej ograniczając dopływ ciepła. Brak tarcia  

i wyrzuty pary umożliwiają kropli gwałtowne ruchy. 

Zjawisko Leidenfrosta jest też wytłumaczeniem dla chodzenia bosymi 

stopami po rozżarzonych węglach, brania do ust pochodni czy wkładania ręki 

do płynnego żelaza. 

Gdy ktoś chodzi po rozgrzanych węglach, to jego stopy ochrania cienka 

warstwa potu na podeszwach. Poza tym gruby naskórek na podeszwie chroni 

punkty styku stopy z podłożem. Podobnie jest z wkładaniem pochodni do ust - 

warstwa śliny chroni jamę ustną przed poparzeniem (dodatkowo smaruje się 

wnętrze specjalnym środkiem) czy wkładaniem ręki do rozgrzanego żelaza lub 

ołowiu. Można włożyć ją jednak na dosłownie sekundę i musi być zmoczona 

wodą. 

Syk powstający podczas takich eksperymentów zdradza, że właśnie 

wytworzyła się ochronna poduszka z pary wodnej. 

 

Czy wiesz dlaczego dłonie marszczą się pod wpływem wody? 

Podczas długiej kąpieli skóra dłoni i stóp zaczyna lekko puchnąć  

i marszczyć się. Jak to się dzieje i dlaczego akurat na dłoniach i stopach? 
Inaczej niż w innych partiach ciała, na 

wewnętrznej stronie dłoni i podeszwie stóp 

znajduje się gruba warstwa zrogowaciałego 

naskórka. W odróżnieniu do innych komórek 

ciała, zrogowaciały naskórek ma wyższe 

stężenie soli, a to właśnie ona odgrywa 

decydującą rolę w marszczeniu się skóry. 

Naskórek nasiąka wodą i w ten sposób 

poszczególne komórki puchną (rozszerzają 

się). Potrzebują więcej miejsca, a więc skóra się rozciąga i fałduje. 

Przyczyną pofałdowania jest więc wyrównanie stężenia miedzy ubogą w sól 

wodą z kranu i słona woda w komórkach naszego zrogowaciałego naskórka.  

To zjawisko zwane jest osmozą.  
Żeby dłonie nie puchły podczas dłuższej kąpieli, trzeba by było dodać 

do wody sporo soli (pytanie tylko kto by to wytrzymał:)). Jako ciekawostkę 

dodam, że w Morzu Martwym można kąpać się całymi godzinami a skóra nadal 

będzie gładka:)                                                                       Sylwia Chorzępa 

http://czywiesz.pl/zdrowie/279855,Czy-wiesz--ze-nasz-glos-nie-brzmiu-dokladnie-tak-jak-go-slyszymy-.html


Pierwiastki chemiczne – 

tego o nich nie wiedzieliście  

 

    Nazwa pierwiastka RUTEN (liczba atomowa 44) pochodzi od łacińskiej 

nazwy Rosji – „Ruthenia”, gdyż został on odkryty przez rosyjskiego chemika 

Karola Klausa. 

Najlżejszym pierwiastkiem metalicznym (czyli mającym najmniejszą 

gęstość) jest LIT o liczbie atomowej 3. Gęstość tego metalu wynosi  

0,53 g/cm
3

.  To znaczy, że jest prawie dwa razy 

lżejszy od wody. 

Stop RTĘCI z TALEM krzepnie dopiero  

w temperaturze -600C, dlatego jest on używany do 

wyrobu termometrów niskotemperaturowych.  

Istnienie HAFNU - pierwiastka o liczbie 

atomowej 72 przewidział jeszcze przed jego 

odkryciem duński fizyk Niels Bohr. Dlatego nazwa 

„hafn” wywodzi się od łacińskiej nazwy Kopenhagi: 

„Hafnia”.  

Żółty kolor SIARKI ma odbicie w jej nazwie. Jej nazwa pochodzi  

z sanskrytu (języka staroindyjskiego), w którym słowo „sira” oznacza 

„jasnożółty”.  

Pierwiastki metaliczne o nazwie TANTAL i NIOB są używane do 

wyrobu narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych, sztucznych stawów  

i zastawek serca. Powodem jest ich słaba 

reaktywność chemiczna.  

Pierwiastki metaliczne: KADM  

i GADOLIN mają ogromną zdolność do 

pochłaniania neutronów, więc wykorzystuje się 

je do produkcji prętów kontrolnych w reaktorach 

atomowych.  

Spośród pierwiastków ferromagnetykami są: 

ŻELAZO, KOBALT, NIKIEL, a także 4 

pierwiastki ziem rzadkich: gadolin, terb, dysproz 

i holm. Ferromagnetyk to substancja, która 

wykazuje spontaniczne, stałe namagnesowanie 

pod nieobecność zewnętrznego pola magnetycznego.  

Nazwy trzech pierwiastków: ERB, TERB i ITERB pochodzą od nazwy 

szwedzkiego miasta Ytterby.  

Najrzadziej występującym na Ziemi pierwiastkiem jest REN (liczba atomowa 

75).  

Pierwiastki metaliczne: TYTAN i GLIN znalazły zastosowanie w przemyśle 

lotniczym, bo cechuje je wytrzymałość i mała gęstość (są lekkie).  

WOLFRAM – pierwiastek o liczbie 

atomowej 74 ma rekordową temperaturę topnienia: 

3420
0
C, co sprawia, że stosuje się go jako 

podstawowy składnik drutów żarzących w piecach 

elektrycznych i żarówkach.  

Silnie rozdrobniony NIKIEL ma niesłychaną 

zdolność do pochłaniania wodoru. Potrafi 

wchłonąć 17 razy większą objętość tego gazu niż 

wynosi jego własna. Dzięki tej zdolności jest 

stosowany jako katalizator przy chemicznym 

utwardzaniu (uwodornianiu) nienasyconych 

tłuszczów. 

 SREBRO ma najlepszą przewodność elektryczną i cieplną z wszystkich 

pierwiastków. 

Pierwiastek o nazwie GAL (l. atomowa 31) ma temperaturę topnienia tylko 

29,8
o
C. A więc kawałek tego metalu położony na rękę stopiłby się. Co ciekawe, 

temperatura wrzenia galu wynosi 2300 
o
C. Ten szeroki zakres istnienia fazy ciekłej 

wykorzystano do produkcji termometrów mierzących wysokie temperatury.  

CYNA – pierwiastek o liczbie atomowej 50 jest rekordzistą jeśli chodzi  

o liczbę trwałych izotopów. Ma ich aż 10.  
ZŁOTO  jest najbardziej kowalnym  

i ciągliwym ze wszystkich metali. Można z niego 

ubijać blaszki o grubości 0,00001 cm, a 30 g złota 

można rozciągnąć w drut o długości 100 km.  

FOSFOR jest powszechnie uważany  

za niemetal, ale jedna z jego odmian – fosfor 

czarny ma metaliczny połysk, przewodzi prąd 

i jest dobrym przewodnikiem ciepła.  

Najtrwalsze są pierwiastki o podwójnie 

„magicznych”  liczbach, np. HEL 2 protony 

 i 2 neutrony, TLEN 8 i 8 i WAPŃ 20 i 20.  

CEZ jest jednym z najaktywniejszych chemicznie metali. W zetknięciu  

z wodą, siarką, chlorem i fosforem wybucha, w powietrzu samorzutnie zapala 

się.  
 

M. Maziarz, P. Zdeb 



Co wiesz o polskich dynastiach? 

Piastowie – Władysław Wygnaniec 

 

 

Lata życia 1105 – 1163 

Lata panowania 1138 - 1146 

Urodzony w 1105 Władysław był 

najstarszym synem Bolesława 

Krzywoustego i jego pierwszej żony 

Zbysławy.  

Panowanie swoje rozpoczął od próby 

przywrócenia pełnej władzy centralnej. 

Wydawać się mogło, że miał zdecydowaną 

przewagę nad braćmi. Był starszy od 

drugiego syna Krzywoustego, niemal o 20 

lat. Zdążył też zdobyć doświadczenie, 

uczestnicząc przy boku ojca w sprawowaniu władzy. Władysław miał lepsze 

od braci kontakty zagraniczne. Był mężem Agnieszki, córki Leopolda III 

Babenberga, margrabiego Austrii, przyrodniej siostry cesarza Konrada III. 

Swojego syna Bolesława ożenił w 1142 r. z córką wielkiego księcia 

kijowskiego, Zwinisławą, czym wzmocnił sojusz z jej ojcem. Także to,  

co posiadał w Polsce, czyniło go silniejszym od braci. Był panem Śląska,  

a ponadto władał dzielnicą senioralną. Ponieważ jego brat Henryk był 

jeszcze małym chłopcem, zarządzał w jego zastępstwie ziemią sandomierską. 

Sprawował także zwierzchnictwo nad Pomorzem. Wszystkie te ziemie 

tworzyły kompleks przewyższający powierzchnią i potencjałem nawet razem 

wzięte dzielnice braci.  

Pierwsza próba wzmocnienia władzy została podjęta przez 

Władysława w 1142 r. Wraz z posiłkami ruskimi, uderzył na Mazowsze. 

Nie przyniosło to jednak spodziewanego efektu. Następny etap walk 

rozpoczął się w 1145 r. Znowu wspierany przez wojska ruskie, pokonał 

Władysław braci w bitwie nad Pilicą i odebrał im cztery grody. Jednak 

zwycięstwa Władysława nie odegrały decydującej roli, gdyż w Polsce rosło 

niezadowolenie z jego rządów. Nawet na Śląsku możni woleli poprzeć 

juniorów. Świadczy o tym sprawa Piotra Włostowica. Piotr, kiedyś 

wojewoda Bolesława Krzywoustego, należał do najważniejszych 

współpracowników Władysława. Zapewne zaczął się porozumiewać  

z juniorami, gdyż w 1145 r. Władysław kazał go oślepić i wypędził z kraju.  

Po ukaraniu Piotra ostatni 

zwolennicy zaczęli 

opuszczać Władysława. 

W 1146 r. doszło do 

decydującego starcia. 

Władysław ponownie 

zaatakował braci  

i oblegał w Poznaniu. 

Gdy już los młodych 

książąt wydawał się 

przesądzony, nastąpiła 

gwałtowna odmiana 

sytuacji. Arcybiskup 

Jakub wyklął 

Władysława, a stronnicy 

juniorów zorganizowali odsiecz. Władysław został pod Poznaniem pokonany, 

musiał uciekać z kraju. Za nim podążyła Agnieszka z synami. Cała rodzina 

Władysława znalazła się w Niemczech. Niemal 

natychmiast uzyskał Władysław pomoc cesarza 

Konrada. Ale wojskom niemieckim nie udało 

się sforsować linii Odry. Od załatwienia spraw 

po myśli Władysława odwodzili cesarza 

książęta sascy, sprzymierzeni z polskimi 

juniorami, a bez nich nie mógł Konrad 

prowadzić wojny z Polską. Władysław wraz  

z rodziną osiadł w cesarskim zamku  

w Altenburgu. Raz jeszcze mógł liczyć na 

odmianę losu. Nowy cesarz, Fryderyk 

Barbarossa, zorganizował w 1157 r. w jego 

interesie wyprawę na Polskę. Doszedł aż do 

Krzyszkowa pod Poznaniem, gdzie polski 

książę zwierzchni, Bolesław Kędzierzawy, 

złożył mu hołd. To jednak cesarzowi 

wystarczyło, nie było mowy o przywróceniu Władysławowi władzy w Polsce. 

Niedługo potem, w 1159 r., Władysław umarł.  

Pozostawił po sobie trzech synów, Bolesława, Mieszka i Konrada, 

którzy w 1163 r., za zgodą stryja Bolesława, powrócili na Śląsk. Natomiast 

jego córka Rycheza wyszła za mąż za cesarza Hiszpanii, Alfonsa. 

M. Maziarz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1105

