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CIEKAWOSTKA
Francuskie słowo
chevalier
oznaczające
rycerza wywodzi
się z innego słowa
chevel, które
oznacza konia
bojowego zwanego
rumakiem.

Jakimi cechami musiał się odznaczać rycerz?
Jakim wartościom służył?

Rycerzem w
średniowieczu był
przedstawiciel
uprzywilejowanej
warstwy
społeczeństwa
zajmujący się
służbą wojskową.
Rycerza można
porównać do
superbohatera.
Musiał się
odznaczać

odwagą, siłą i
wytrzymałością.
Roztropność i
mądrość łączyły się
też z
wcześniejszymi
cnotami. 
Niezbędne było,
aby sprawnie
władał mieczem,
ale  tylko w obronie
słusznej sprawy.

Miecz rycerski
służył do obrony
wszystkich
skrzywdzonych,
uciśnionych i
słabych. Rycerz
służył takim
wartościom jak
miłość, wierność,
uczciwość,
prawdomówność i
posłuszeństwo. 

Rozmyślania rycerza

Rycerzem, który te
wszystkie cnoty
posiadał był
Zawisza z Grabowa
zwany Czarnym.
On zawsze
dotrzymywał słowa.
Dlatego mówi się
„polegać na kimś
jak na Zawiszy”.

Wojtek
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Kuba
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Najsłynniejsi rycerze

Godfryd z
Bouillon-
Godfrd był
jednym z
pierwszych
baronów, którzy
odpowiedzieli na
apel z Clermont,
wzywający do
krucjaty
przeciwko
muzułmanom.
Aby
sfinansować
wyprawę do
Ziemi Świętej
sprzedał lub
zastawił swoje
posiadłości u
biskupów
Verdun i Liège.
Był on dowódcą
armii złożonej z
Lotaryńczyków,Flamandów,
Saksończyków
i
Nadreńczyków,
która wyruszyła
15 sierpnia
1096 do
Konstyntano-
pola, 

by tam Godfryd
mógł złożyć
hołd lenny
cesarzowi
Aleksemu.
Zasłynął  z
dowodzenia
północno-
wschodnią
armią podczas
oblężenia
Jerozolimy,
która jako
pierwsza
weszła do
miasta.

Wilhelm
Marshall- Jako
dziecko został
pojmany przez
króla Stefana.
Król zagroził, że
jeśli zamek ojca
Wilhelma
(Newbury
Castle) się nie
podda, wyprawi
chłopca do
domu za
pomocą
ogromnej
katapulty; 

ostatecznie
ojciec się nie
poddał, a
Wilhelma nie
uśmiercono. W
1176r. został
rycerzem.
Zasłynął z
wielkiej odwagi i
wysokich
miejsc w
turniejach,
również z tego,
że podczas
osłaniania
ucieczki
Henryka II
strącił z konia
księcia
Ryszarda,
który niedługo
potem został
królem i
oskarżył
Wilhelma o
próbę
zabójstwa.
Wilhelm jednak
został
ostatecznie
ułaskawiony.

Edward
Czarny książę-
najstarszy syn
Edwarda III
Plantagentado
do historii
przeszedł
przede
wszystkim jako
utalentowany
wódz z okresu
wojny stuletniej.
To właśnie on
dowodził
angielskim
wojskiem
podczas słynnej
bitwy pod Crecy
(miał wtedy
zaledwie 16
lat). 
Wystrzelane
przez łuczników
francuskie
rycerstwo
musiało uznać
wyższość
sztuki wojennej
wyspiarzy. 
Edward został
zapamiętany
jako świetny
dowódca oraz
okrutnik,

ponieważ wiele
razy dokonywał
mordu na
cywilach lub
plądrował
zdobyte wioski.

Zawisza
Czarny- polski
rycerz
wywodzący się
z Grabowa, był 
synem Mikołaja
z Grabowa.
Wielokrotnie
brał udział w
wyprawach
przeciwko
Turkom,
występując
wraz ze swym
bratem
Farurejem w
szeregach
rycerstwa
europejskiego,
ściągany na te
wyprawy przez
króla Węgier-
Zygmunta
Luksembu-
rskiego.

 Na wieść o
wojnie z
Zakonem
Krzyżackimpowrócił
do Polski, by
wziąć udział w
bitwie pod
Grunwaldem,
podczas której
uratował
sztandar
królewski, lecz
nie ma na to
wyraźnych
dowodów
potwierdzają-
cych tę
tezę.  Zapisał
się na kartach
historii dzięki
byciu zawsze
lojalnym,
oddanym i
prawdomównym,
ponieważ
zawsze danego
słowa
dotrzymał.

Gracjan

.

.

Gotfryd

ZAWISZA CZARNY
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Wygląd średniowiecznego
rycerza 

Komu oddawali hołd
rycerze?

i najważniejszą
damą każdego
żyjącego wtedy
rycerza. 
Była
najprawdopo-
dobniej
symbolem
niewinności i
cnoty, które
były uznawane
w
średniowieczu
za bardzo
ważne.

Każdy rycerz
posiadał ciężką
lub lekką zbroję,
w zależności od
okoliczności.
Na ciele oraz w
okolicach szyi
nosił kolczugę,
która chroniła
wojownika
przed ostrzem
miecza. Na
głowie miał
żelazny hełm,
większość
rycerzy nosiła
hełm, który
zabezpieczał
górę i boki
głowy, lecz
bardziej
opancerzone
oddziały miały
zabezpieczoną
całą głowę

i wycięte dziury
na oczy. Na
klatce
piersiowej nosili
herb swojego
rodu. W połowie
miał zawiązany
pas, do którego
przymocowane
były dwie
pochwy na
miecze.
Zazwyczaj w
lewej dłoni nosił
tarcze, na której
środku widniał
herb państwa
lub jego symbol.
Na ręce
zakładano
metalowe
rękawice 

oraz rękawy z
tego samego
tworzywa. Na
nogach miał
spodnie z
hartowanego
żelaza. A
najważniejszym
przedmiotem,
który każdy
rycerz posiadał,
był miecz
wykonany  z
mosiądzu lub
innego stopu.

Kacper

Najświętsza
Maria Panna
była
najważniejszą
postacią w
życiu rycerza.
Każdy z nich
modlił się do
niej, prosząc o
pomoc i ratunek
w trudnych
sytuacjach. 
Można
powiedzieć, że
Najświętsza
Maria Panna
była pierwszą 

.

.

Polscy rycerze,
w tym wielcy
dowódcy już
pod
Grunwaldem w
1410 r. szli do
boju z
Krzyżakami,
śpiewając
„Bogurodzicę” –
pieśń maryjną,
pełniącą funkcję
pierwszego
hymnu
Królestwa
Polskiego.

Igor

rys. Agata

rys. Oliwia
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Czy święty Jerzy walczył ze smokami?

Jerzy został
ogłoszony
świętym, 
ponieważ
według legendy
to Bóg pomógł
mu pokonać
smoka. 
Jest
uosobieniem
średniowiecznego
wojownika -
rycerza. 

Święty Jerzy 
jest postacią
historyczną i
legendarną. 
Stał się
patronem
rycerzy,
skautingu,
harcerzy i
wojska. Jedna z
legendarnych
opowieści mówi
nam, że Jerzy,
który był
żołnierzem
armii rzymskiej
wybrał się do
miasta zwanego
Sileną. 

W pobliżu tego
miasta grasował
smok, który
pożerał ludzi i
przenosił różne
choroby.  Aby
zaspokoić głód
smoka i
złagodzić jego
gniew, ludzie
karmili go
owcami i
zwierzętami,
które sami
hodowali. Niestety,
głód smoka był
coraz większy,
ludzie zaczęli
składać

mu w ofierze
swoje dzieci.
Rozpacz ludu
usłyszał
przejeżdżający
tamtędy Jerzy.
Zobaczył
księżniczkę i
zapewnił ją, że
wiara w
Chrystusa
pokona nawet
szatańskiego
smoka. Dobył
swój miecz i
ruszył w stronę 
szalejącego
potwora. 

Jego pokonanie
nie było jednak
prostym
zadaniem.
W końcu
Jerzemu
pokonać
okrutnego
jaszczura.
Wszyscy zdali
sobie sprawę,
że zło zostało
pokonane i w
mieście
zapanuje
radość i spokój. 

Św. Jerzy jest
patronem
wędrowców,
górników,
żołnierzy,
kowali,
bednarzy,
artystów,
więźniów, jak i
skautów oraz
harcerzy. 
23 kwietnia jest
obchodzony
jako Dzień św.
Jerzego –
patrona całego
światowego
skautingu.

Krzysiu

. .rys. Oskar rys. Mateusz
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Filmy o rycerzach-
ciekawostki

Rycerskie
 menu

"Obłędny
rycerz" (2011)
-amerykańska
komedia,
-film kręcono w
Pradze,
-jeden z
aktorów Paul
Belttany w
czasie
filmowania
nabawił się
zapalenia krtani,
gdyż jego rola
wymagała
ciągłego krzyku.

"Król Artur"
(2004)
-film kręcono
latem w Irlandii,
ale na jego
potrzeby
wyprodukowano
tony śniegu,
-aby uchwycić
realizm działań
wojennych,
kamery
przymocowano
do tarcz,
hełmów i
włóczni,
-kostiumolodzy
przygotowali
około 2000
kostiumów,

"Henryk V"
(1989)
-podczas bitwy
można
zaobserwować,
że miecz
rycerza na
koniu podczas
zderzenia z
innym mieczem
wygina się,
wyraźnie
ukazując, że
jest z gumy lub
tworzywa
sztucznego.

"Królestwo
niebieskie"
(2005)
-w filmie
Jerozolima jest
otoczona
dużymi płaskimi
równinami, a w
rzeczywistości
znajduje się na
dużej górce i
otoczona jest
wzgorzami i
głębokim
doinami.

"Krzyżacy"
(1960)
-film nakręcono
w Rywałdzie,
Malborku, 

nad jeziorem
Gadziszewskim
w Polsce,
-film miał
największą
widownię w
historii polskiej
kinematografii
32 315 695
widzów, a było
to więcej niż
liczba ludności
w kraju w roku
premiery,
-specjalnie na
potrzeby filmu
przewrócono
słu wysokiego
napiecia
znajdujący się
na szczycie
grundwaldzkiego
wzgórza, co
spowodowało
odcięcie
elektryczności
mieszkańcom
pobliskiego
Tczewa na kilka
dni,
-do filmu
wykonano 28
tysięcy
kostiumówuczestniczyło
w nim 10 tys.
statystów i 470
koni.

Adrian

.

Przystawki
1.  Rogaliki, obwarzanki

Zupy
1.  Barszcz

Danie główne
1.  Ryba, kasza lub chleb żytni i razowy

2.  Chleb żytni
3.  Pierogi

4.  Pieczone placki
Desery

1.  Suszone owoce z dalekich krajów
2.  Dzikie owoce z lasów np. grzyby, jagody

3.  Pierniki z jagodami i twarogiem
4.  Rogaliki z suszonymi rodzynkami

Napoje
1.  Alkohol (najczęściej wino lub piwo)

2.  Pitny miód
3.  Sok z dzikich owoców i warzyw

4.  Woda źródlana
Wiktor

REDAKCJA WYDANIA:
UCZNIOWIE KLASY 6A

OPIEKUN: KAROLINA STRÓGAREK

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com

kadr z filmu "Krzyżacy"
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