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Od Redakcji

Jesień 1939 rok. Poczucie nadciągają-
cej katastrofy wyprzedzało bieg wyda-
rzeń. Ale czy można przygotować się 

na wojnę? Mrok, ból, strach towarzyszyły 
ludziom na każdym kroku, mimo to walczy-
li i starali się żyć normalnie. Wojna odbiera-
ła im życie, godność, człowieczeństwo, ale 
potrafiła też dawać miłość i przyjaźń. To był 
niezwykły czas, ale nikt z nas nie chciałby 
go z pewnością przeżyć. 

Ten numer magazynu postanowiliśmy po-
święcić tematyce II wojny światowej. Znaj-
dziecie w nim artykuły o nie tak dawnych 

czasach przepełnionym cierpieniem, lę-
kiem, a zarazem heroicznym patriotyzmem 
oraz odwagą naszych rodaków. Pewnie 
Twoi dziadkowie pamiętają tamte czasy, py-
tałeś ich kiedyś o to? Jeśli nie, stwórzmy 
razem kolejny pretekst do #wymianypoko-
leniowej. Wyzwanie dla Ciebie, Czytelniku; 
zadaj sobie w sercu pytanie, po przeczyta-
niu tych wszystkich artykułów: czy potrafił-
bym przetrwać w czasie wojny, porzucając 
tak wiele przyjemności oraz potrzeb?

Redaktor Naczelna Zuzanna Żak 
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Historia 
alternatywna

Każdy z nas uczył się o pakcie Ribben-
trop — Mołotow. A czy ktoś zastana-
wiał się kiedykolwiek, jak potoczyłaby 

się historia II Wojny Światowej w wypadku 
zawiązania takiego paktu z ówczesnym pol-
skim rządem? Najprawdopodobniej wielu hi-
storyków rozważało tę tematykę. W tym ar-
tykule postaram się Wam przedstawić moż-
liwy przebieg historii. 

Władysław Raczkiewicz był prezyden-
tem Polski w 1939 r. Gdy wybuchła wojna 
1 września 1939 roku, został postawiony 
przed trudnym wyzwaniem. Co zrobić, aby 
wygrać tę wojnę, gdy wróg posiada bardzo 
dobrze wyszkolone i wyposażone wojsko?

Jeden z żołnierzy doniósł, że Hitler przy-
słał gońca z wiadomością skierowaną pro-
sto do prezydenckiej osoby. Wiadomość zo-
stała dostarczona i prezydent, po przeczyta-
niu, wpadł w ogromne zaskoczenie i niewie-

le mniejsze zmartwienie. Adolf Hitler, w tej 
jakże krótkiej notce, przekazał mu, iż mogą 
zawiązać sojusz, jeśli pozwoli na skoncen-
trowanie Żydów w osobnych ulicach i obo-
zach koncentracyjnych, gdzie pracowaliby 
na rzecz III Rzeszy i część produktów zosta-
łaby wysłana do sklepów polskich. Sojusz po-
legałby na zaatakowaniu wspólnie zachodu 
Europy oraz części południowej, gdzie były 
jeszcze ostatnie samodzielne kraje. Warun-
kiem najbardziej przekonującym była wieść, 
że Niemcy zaniechaliby wjazdu i spacyfiko-
wania Polski oraz pozwolili być prawie nie-
zależnym państwem. Była to kusząca ofer-
ta, na tyle, że prezydent wezwał generałów 
i innych ważnych działaczy, skonsultował to, 
będąc przygotowanym do wyjazdu z Polski 
za radą generała, będąc przekonanym, 
że ten pomysł jest bardzo dobry. 

“Komisja zgodziła się na podpisanie soju-
szu”. Taka wiadomość dotarła do wodza III 

Czyli co by było, gdyby Hitler zawiązał  
sojusz z Polakami?
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Rzeszy. Po wydaniu odpowiednich rozka-
zów, Adolf Hitler udał się do Polski, aby oso-
biście spotkać się z prezydentem. Nie mógł 
uwierzyć w naiwność polskiego narodu. 

Ustalenie i podpisanie umowy trwało nie-
malże cały dzień. Führer otrzymał oficjal-
ną siedzibę w kraju II RP. Wojsko niemiec-
kie już przeszukiwało kamienice i wysiedla-
ło Żydów do gett i na tereny przyszłych obo-
zów śmierci. Udało się Hitlerowi uzyskać 
wpływ na rząd i ustawy wydawane przez 
rząd Polaków. 

W 1943 do Władysława Raczkiewicza do-
tarł raport z KL Auschwitz. Ciemna prawda 
wyszła na jaw. Mordy, głód, ubóstwo, praca 
ponad siły i okropne warunki. Rotmistrz Pi-
lecki zdobył bardzo ważne dowody. 

Dowiedział się o tym jeden z przyjaciół Hi-
tlera, a zarazem dowódca jednego z od-
działów SS. Wysłał telegram do III Rzeszy 
i armia nazistowska zaatakowała ludność 
polską. Zaś druga część wojsk zaatakowała 
radziecką Rosję, tym samym łamiąc trakta-
ty. Polacy zaufali i tym sposobem wprowa-
dzili wilka do stada owiec. 

Dwa lata później, w 1945 roku ogłoszo-
no koniec wojny. Polska zniszczona, bied-
na, ale z nowym systemem politycznym, 
czyli komunizmem. I tak z jednej okupacji 
pod drugą — przywództwo ZSRR i komu-
nizmu. Czyli ciąg dalszy błędnych decyzji…

c.d. artykułu Historia alternatywna

Małgorzata Wyka, klasa 2b



Westerplatte Południa, czyli pięć 
schronów bojowych zlokalizowa-
nych w  lasach i  na polach Wę-

gierskiej Górki — małej, malowniczej miej-
scowości położonej na zboczach Beskidu 
Śląskiego i  Beskidu Żywieckiego. Wybu-
dowane w  1939 roku, by móc przeciwsta-
wić się inwazji niemieckiej. Właśnie z tych 
pięciu obiektów 151 Kompania Forteczna 
Węgierska Górka odpierała natarcie wro-
ga przez całą noc z 2 na 3 września 1939 
roku. Zmuszeni do poddania się, a  jednak 
wygrani — pomimo ogromnej przewagi li-
czebnej i  zbrojnej agresora, zaledwie set-
ka polskich obrońców zadała wrogowi bo-
lesne straty, opóźniając marsz niemieckiej 
piechoty w głąb Polski.

Pamiątki tych wydarzeń można zobaczyć po 
dziś dzień. Szczególnie latem, przejeżdżając 
przez okolice Żywca, warto poświęcić swój 

czas pięciu żelbetonowym fortom obron-
nym. Trzy z nich są porzucone, jeden sta-
nowi fundament domu, w  ostatnim z  nich 
zaś dla upamiętnienia wydarzeń z czasów 
II Wojny Światowej powstało muzeum.

Opuszczony w cieniu drzew stoi schron Wa-
ligóra. W czasie walk został lekko uszko-
dzony, a widoczne na nim ślady ostrzału po-
wstały podczas kręcenia filmu propagando-
wego przez Niemców. Niedawno zmoderni-
zowany, stanowi izbę pamięci wykorzystują-
cą elementy multimedialne.

Problemem może okazać się samodziel-
ne odnalezienie kolejnego fortu, Włóczęgi, 
gdyż to właśnie on stał się... częścią domu 
mieszkalnego. Tak, dokładnie. W latach 
50. na forcie wybudowano dom, przez co 
jest niemożliwy do zwiedzania. Brał czynny 
udział w walkach z 2 na 3 września.

Westerplatte 
południa
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Fot.: Zuzanna Tulis 
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Najważniejszy obiekt w czasie zmagań wo-
jennych stanowił Wędrowiec. Po godzinach 
samotnej obrony Węgierskiej Górki zmuszo-
ny był skapitulować, ponieważ polskim żoł-
nierzom skończyła się amunicja. W obiek-
cie od 1993 roku mieści się małe muzeum, 
które można zwiedzić za symboliczną opła-
tą. Na niewielkiej przestrzeni zgromadzono 
w nim wiele różnych i intrygujących pamią-
tek z czasów II Wojny Światowej.

Skryty na wzgórzu za drzewami schron Wą-
wóz roztacza wokół siebie szczególnie ta-
jemniczą aurę. Pomimo iż od lat stoi w ża-
den sposób niezabezpieczony, nie znajdzie-
my w nim graffiti, a obok niego ani śmieci, 
ani rozbitego szkła czy puszek. W środku 
słychać miarowy odgłos skapującej ze stro-

pu wody, a światło latarki zaledwie przenika 
przez panujący tam mrok.

W najbardziej malowniczym miejscu z prze-
pięknym widokiem na otaczające okolicę 
Beskidy znajduje się fort Wyrwidąb, samot-
nie górujący na wzgórzu wśród polnej trawy 
i mleczy. Mimo że nigdy nie został wykorzy-
stany w walce, jego stan wydaje się świad-
czyć o czymś zupełnie innym — wszystko 
za sprawą wysadzenia go podczas ćwiczeń 
batalionu bielskiego w latach 60. Ze wzglę-
du na swoją lokalizację stanowi on idealne 
zwieńczenie zwiedzania pamiątek historii 
Węgierskiej Górki.

Zuzanna Tulis, klasa 3b

c.d. artykułu Westerplatte południaFot.: Zuzanna Tulis 
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Kobiety wojny

Mówią, że wojna to wyłącznie spra-
wa mężczyzn. Predestynują ich do 
tego— powinność , siła i spraw-

ność fizyczna oraz niezbędna w walce agre-
sja. Tymczasem w wojnie na wszystkich 
frontach uczestniczyły również kobiety. Re-
prezentowały wszystkie generacje, wszyst-
kie środowiska, wszystkie zawody. Sędziwe 
matki wielu dzieci , młodziutkie dziewczę-
ta, chłopki i cieszące się uznaniem kobiety 
sukcesu i te najprostsze z prostych. Praco-
wały jako kurierki, radiotelegrafistki, redak-
torki i kolporterki prasy podziemnej, nauczy-
cielki tajnego nauczania, sanitariuszki i łącz-
niczki . Ukrywały partyzantów , „cichociem-
nych” skoczków spadochronowych, leczyły 
rannych . ukrywały Żydów i jeńców różnych 
narodowości zbiegłych z obozów, organizo-
wały pomoc dla uwięzionych, ratowały skar-
by kultury narodowej. I ginęły. Jako króliki 
doświadczalne, na podwórkach swych wiej-
skich domostw, mordowane podczas prze-

słuchań na Szucha i w egzekucjach . Gi-
nęły tysiącami w Powstaniu Warszawskim. 
Były również ciche , bezimienne bohaterki, 
straszliwie okaleczone utratą najbliższych, 
noszące w sobie strach, rozpacz i najwyż-
szy niepokój o losy synów , mężów i narze-
czonych oraz broniące swoje dzieci przed 
skrajną nędzą i głodem, wychowując je do 
życia w lepszym świecie. O losach czterech 
takich kobiet, które zapamiętałem i które 
pozostawiły w mojej świadomości niezatar-
ty ślad, pragnę dzisiaj wspomnieć, oddając 
Im w ten sposób szacunek i należny hołd.

„Piekło nazywa się Ravensbrück” mówiono 
w obozie , gdzie uwięziona została Pani 
Maria Jagielska z sześcioletnim Heniusiem 
za udział Jej starszego syna w ruchu party-
zanckim. Wcześniej, Jej małżonka zakato-
wał podczas przesłuchania na tę okoliczność 
jakiś gestapowiec. Po powrocie z piekła , 
okaleczona w wyniku zbrodniczych pseudo-
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medycznych eksperymentów , wyniszczo-
na chorobami i głodem, po kilku miesiącach 
zmarła. Zdążyła jednak opowiedzieć o kosz-
marze i bezsilnej rozpaczy podczas pierw-
szej obozowej selekcji, kiedy odebrano Jej 
ukochane dziecko na śmierć. Zdążyła opo-
wiedzieć o potwornych i bolesnych ekspe-
rymentach, o przeżyciach matek rodzących 
w nieludzkich warunkach, ze świadomo-
ścią, że tuż po urodzeniu dziecka zostanie 
im odebrane i zabite . Zdążyła opowiedzieć 
o morderczych warunkach życia , śmierci 
na skutek niedożywienia, wyczerpania 
niewolniczą pracą, w egzekucjach 
i komorach gazowych. Starszy syn Józef 
zginął w niemieckiej obławie na „polskich 
bandytów” niedaleko wsi Miedźno w 1944. 

Pani Zofia Kępa, młoda wdowa po żołnierzu 
września, w swoim małym i bardzo skrom-
nym domku przez cztery długie lata prze-
chowywała, wcześniej nieznanego Jej, ofi-

cera polskiego wywiadu wojskowego. Jej 
wspomnienia, których wysłuchiwałem każ-
dorazowo z największą uwagą, to niekoń-
cząca się i wstrząsająca opowieść o nie-
ustannym strachu przed dekonspiracją, po-
czuciu odpowiedzialności za życie wielu 
osób związanych z wywiadem, które mogły 
być zagrożone w przypadku aresztowania 
ukrywającego się oficera oraz o ciągłej wal-
ce o byt i oddalenie nędzy socjalnej spowo-
dowanej koniecznością utrzymywania „ wo-
jennego lokatora”.

Porych, to nazwa polskiej wsi na Wołyniu, 
która w lecie 1943 roku za sprawą jakiejś 
bandy ukraińskich nacjonalistów przestała 
istnieć. Jedną z pierwszych ofiar rzezi był 
mąż Pani Wandy , której nazwiska już nie pa-
miętam. Zginął od ciosu zadanego siekierą. 
Została sama z małą autystyczną córeczką. 
Jej rodzice i niezamężna jeszcze siostra zgi-
nęli w innej polskiej wsi miesiąc wcześniej, 
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a ich dom spłonął . Oszalała z rozpaczy ko-
bieta tułała się z chorym dzieckiem jeszcze 
przez rok ,czekając na śmieć, która nadejść 
mogła każdego dnia. Dopiero po latach , już 
w Polsce , zaczęła dochodzić do równowa-
gi psychicznej i wspominać gehennę na tej 
przeklętej ziemi, która kiedyś przecież była 
Jej ojczyzną. Z Panią Wandą spotkałem się 
tylko raz mimo ponawianych zaproszeń . 
Nie byłem w stanie słuchać Jej niesamowi-
tego przekazu o nienawiści , pogardzie, nie-
wyobrażalnym okrucieństwie i barbarzyń-
stwie jakich doświadczyła.

Paraliżujący strach i ciągła walka o bio-
logiczne przetrwanie towarzyszyły mojej 
Babci, Marii Szymczyńskiej, przez cały nie-
mal okres okupacji. Z powodu ciągłej nie-
obecności w domu dziadka, poszukujące-
go jakiejkolwiek pracy zarobkowej bądź re-
alizującego jakieś zadania na rzecz ruchu 
oporu z którym ściśle był związany, całość 

obowiązków i odpowiedzialności za ro-
dzinę przejęła Babcia. Ciężar zagrożenia 
i związany z nim strach potęgowała świa-
domość szczególnego charakteru działal-
ności dziadka , błędy w przestrzeganiu za-
sad obowiązujących w konspiracji oraz fakt 
kwaterowania w naszym domu oficera nie-
mieckiej żandarmerii wojskowej . Ten za-
jadły hitlerowiec gardzący Polakami , od-
najdywał szczególną przyjemność w upo-
karzaniu Babci świadczącej mu nieodpłat-
nie usługi służącej i w prześladowaniu Jej 
synka , którego kilkakrotnie dotkliwie po-
bił . W roku wybuchu wojny Stefanek miał 
osiem lat. Wszelkie najmniejsze nawet 
oznaki niezadowolenia, czy sprzeciwu „ 
studził” każdorazowo skutecznie perspek-
tywą umieszczenia Babci w obozie kon-
centracyjnym lub wywiezienia Jej na robo-
ty do Rzeszy. W połowie 1944 roku prze-
śladowca skierowany został przez swoich 
przełożonych na front wschodni .

c.d. artykułu Kobiety wojny
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Kończąc, pragnę zwrócić uwagę Państwa 
na piękne słowa Edmunda Chojeckiego , pi-
sarza końca XIX wieku , który niezwykle traf-
nie obrazuje rolę i los polskiej kobiety na prze-
strzeni dziejów. Pisze On — „ W Polsce ko-
bieta musi być czynna, musi walczyć, musi 
miłością sięgać za obręb domowego progu 

i rodziny, musi dowodnie kochać ojczyznę”. 
Mam skromną nadzieję, że swoim tekstem 
przyczynię się chociaż trochę do tego, by w 
rozważaniach o wojnie pojawiał się częściej 
element udziału w niej — Kobiet wojny. 

Waldemar Makles

c.d. artykułu Kobiety wojny
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Wojna zaczęła się, gdy moja babcia 
miała dziewięć lat. Wraz z sze-
ściorgiem rodzeństwem musia-

ła ukrywać się we własnym domu. Historie, 
które mi opowiedziała, przedstawię w tym 
artykule, rzucając przy tym inne światło 
na los ludzi w tym czasie.

Nocą, gdy wszyscy spali, moja babcia usły-
szała wybuch, od razu cały dom się obu-
dził. A mój pradziadek wszedł do pokoju 
dzieci z informacją, która na zawsze odmie-
niła ich życie:

— Wojna się zaczęła, trzeba uciekać, bierz-
cie najpotrzebniejsze rzeczy! 

— Do dziś pamiętam, jak ze łzami w oczach 
ubrałam na siebie cztery sukienki — powie-
działa babcia.

Wszyscy siedzieli w piwnicy przy świecy, 
każde okno było zasłonięte, nie wolno było 
zapalać żadnego światła. Takie produkty jak 
jaja czy mleko musieli oddawać Niemcom, 
a sami jedli na dzień jedną kromkę chleba 
z masłem. Babcia wraz z bratem chowa-
li czasem pożywienie w nawozie, byle nie 
oddać go wrogowi. Jednak jedzenie po kil-
ku dniach nie było już zdatne do spożycia… 
Czasem zdarzało się, że żeby dostać je-
dzenie, trzeba było na niego ciężko zapra-
cować, spędzając sześć godzin na kopaniu 
ziemniaków za jedno zgniłe jajko. Do ko-
ścioła czy szkoły chodziło się na bosaka. 

Inna rzeczą były surowe kary w szkołach. 
Niemal za wszystko. Pewien kolega babci 
narysował na jajku mały znak — swastykę. 
Zobaczył to jeden z żołnierzy niemieckich. 
Chłopakowi został wysłany do Oświęcimia, 

Prawdziwa 
historia mojej 

babci
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skąd już nigdy nie wrócił. Za taką błahostkę 
płaciło się życiem…

Święta mieli ubogie, choinka była tylko przez 
tydzień. Na niej znajdowało się kilka jabłek 
oraz ciastek, które pradziadek przyniósł. Ko-
lędy śpiewali po cichu przy zgaszonym świetle 
obok choinki. To były bardzo smutne święta... 
 
W obecnych czasach ludzie powinni prze-
kazywać historie krewnych swoim dzie-
ciom, tak żeby nie zostały one zapomnia-
ne i zepchnięte do lamusa. Ważne, aby za-

cząć doceniać to, co mamy teraz i podzię-
kować tym, którzy tego dokonali. Pamiętam, 
jak babcia pierwszy raz opowiadała mi hi-
storię z jej życia, miałam wtedy siedem lat, 
nie mogłam uwierzyć, że na kawałek chle-
ba trzeba było tak ciężko pracować, jedze-
nie było na wagę złota. Babcia do dziś dzie-
li się hojnie jedzeniem z nami, to wskazuje, 
że wojna pozostawiła cząstkę siebie w każ-
dym, kto ją przeżył na własnej skórze. 

 
Zuzanna Górna, klasa 3a 

c.d. artykułu 
Prawdziwa historia mojej babci

c.d. artykułu 
Prawdziwa historia mojej babci
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Muzyka wojny

Lata II wojny światowej to czas licznych 
niebezpieczeństw i zakazów. Polskie 
piosenki, utwory kompozytorów ży-

dowskich i polskich, zostały zakazane. Lu-
dzie tęsknili za tamtą muzyką, postanowili 
więc organizować tajne koncerty.

Koncerty odbywały się w bezpiecznych 
mieszkaniach, rozbrzmiewając głównie Cho-
pinem. Najczęściej popisy muzyków usły-
szeć można było u dyrektora Fabryki Wedla, 
Stefana Wiśniewskiego przy ul. Boduena, dr. 
Stanisława Gerleckiego na Marszałkowskiej, 
dr. Leszka Aleksandrowicza przy Chmielnej 
oraz Wandy i Czesława Olszewskich przy 
Polnej. Przygrywała tam cała śmietanka mu-
zyczna: skrzypaczki Irena Dubiska i Eugenia 
Umińska, pianiści Jan Ekier i Jerzy Lefeld, ze-
społy kameralne — słynne trio Wiłkomirscy 
(pianistka Maria i wiolonczelista Kazimierz) 

plus Umińska. Eugenia Umińska, skrzypacz-
ka, założyła też kwartet smyczkowy; drugim 
jego skrzypkiem był znakomicie zapowiada-
jący się kompozytor Roman Padlewski, któ-
ry później zginął w Powstaniu Warszawskim. 

Ludzie miast grywali muzykę folkloru miej-
skiego. Najsłynniejszym zbiorem takich 
utworów są „Zakazane Piosenki”. Tekst tych 
piosenek był prosty, aczkolwiek ich sens 
ośmieszał okupanta, a wspierał Polaków. 

Podsumowując — grano muzykę klasycz-
ną, by utrzymać ducha polskich kompozyto-
rów, a t na ulicach muzyka miała pokrzepiać 
serca Polaków. Nawet w najgorszym cza-
sie muzyka może nas na chwilę oderwać od 
strasznej rzeczywistości.

Małgorzata Wyka, klasa 2b
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Wytnij, 
przyszyj, zszyj

W dzisiejszych czasach kobiety 
ubóstwiają modę, która zmienia 
się tak szybko, że trudno za nią 

nadążyć. Z tygodnia na tydzień coś z passé 
staje się cool. W okresie wojny styl kobiet 
(bo na nim się głównie skupię, wybaczcie 
Panowie) nie ewoluował tak szybko, jak 
dziś, ale był niezwykle ciekawy i praktycz-
ny, a zarazem piękny. 

Niektóre Polki, a szczególnie mieszkanki 
miast, były bardzo eleganckie i dbały o swój 
wygląd — mimo burz i zawieruchy politycz-
nej. Można rzec, że moda miała nawet cha-
rakter propagandowy, ale o tym za moment. 
W samej Warszawie działało wiele salonów 
mody, odbywały się bale, a na ulicach, czy 
w kawiarniach kobiety emanowały szykow-
nymi strojami. Sławnym domem mody w sto-
licy była „Falbanka” prowadzona przez Zofię 
Hebdnę, uważaną przez niemiecką prasę 
za polską Coco Chanel. Pokazy mody, któ-

re wystawiane były przez ten dom, szybko 
okazały się niestety elementem niemieckiej 
propagandy. Były to mimo wszystko przy-
jemności dla kobiet z wyższych sfer m.in. 
dla żon biznesmenów, folksdojczek*, kocha-
nek albo żon Niemców. Na takie wyborne 
ubrania mogły pozwolić sobie jedynie ma-
jętne panie. Odzież nawet przed wojną była 
droga, można było ją nazwać towarem ek-
skluzywnym, szyto z dobrych tkanin i to za-
zwyczaj na zamówienie. 

W czasie wojny przeciętne mieszkanki na-
szego kraju miały tak naprawdę skrom-
ną garderobę, ale to nie znaczy, że brzyd-
ką. Często same szyły dla siebie sukienki, 
spódnice, fartuszki, czy odzież potrzebną 
na zimę. Z dwóch poprutych sukienek dało 
się stworzyć zupełnie nową kreację. Śred-

* folksdojczka — osoba wpisana na listę osób pocho-
dzenia niemieckiego, mających przywileje w stosunku 
do ludności polskiej.

Czyli moda okupacyjna
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nio w szafie Polek wisiały dwie, maksymal-
nie trzy sukienki, które nosiły dzień w dzień. 
Ubrań używano dopóty, dopóki nie były cał-
kowicie obdarte, czy brudne, tak bardzo, 
że nie dało się ich odratować. Królowały 
proste kroje, ale podkreślające kobiecą ta-
lię osy. Spódnice musiały mieć obowiązko-
wo kieszenie i sięgać minimalnie do kolana. 
A do sukienek często ubierano żakiety o po-
szerzanych ramionach, bywało, że były to 
po prostu męskie garnitury. Wtedy też swo-
je pięć minut miały szmizjerki, czyli długie, 
koszulowe sukienki, najczęściej zapinane 
na guziki od łydki aż po szyję. Nie epatowa-
no ciałem, chodziło o to, aby było wygod-
nie, ładnie i w miarę ciepło. W zapomnienie 
poszły skarpety, a niezwykłą popularnością 
zaczęły cieszyć się pończochy, które Niem-
cy zaczęli sprowadzać z Paryża. Podobnie 
uwielbiano nakrycia głowy: chustki wiązane 
pod szyją, toczki z filcu, a także bardziej od-
świętne, duże kapelusze oraz beretki były 

symbolem kobiecości, a dodatkowo chroni-
ły fantazyjnie upięte loki, rulony, czy warko-
cze, które kobiety zaplatały sobie niezależ-
nie od wieku. Na ulicy trudno było spotkać 
panią, która nie miałaby schludnie ułożonej 
fryzury. Kobiety też nie zapominały o czer-
wonej pomadce, która tak naprawdę była 
jedynym dostępnym kosmetykiem, a dodat-
kowo noszona na co dzień, miała ukazywać 
opór wobec okupanta.

W okresie okupacji kobiety miały nie lada 
wyzwanie, aby ślicznie się prezentować. 
Ubrania bowiem były na kartki, więc ich licz-
ba była bardzo ograniczona. Obuwia prak-
tycznie nie dało się dostać. Często jedna 
para butów była eksploatowana przez cały 
rok, a nawet i dłużej. Jedynie bez kartek pa-
nie mogły zakupić wiosenne apaszki i zimo-
we rękawiczki. Aby uzupełnić te braki ubrań, 
wydano nawet jeden poradnik modowy Pani 
Duchnowskiej, z którego można było czer-

c.d. artykułu Wytnij, przyszyj, zszyj
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pać wiedzę o modzie, a ponadto o przera-
bianiu ubrań. Co ciekawe ten żurnal był na-
wet ilustrowany! Dzięki niemu takie rzeczy 
jak koce, firanki, filcowe skrawki zyskiwały 
nowe życie, a kobiety cieszyły się z nowych 
płaszczy, czy spódnic. Z kolei prasa gadzi-
nowa** też próbowała pomóc kobietom, do-
dając cykliczne artykuły modowe, ale był to 
zabieg jedynie propagandowy. 

Moda nie była priorytetem w czasie okupa-
cji, ale miała swoje specjalne zadania. Kie-
dy wszystko się rujnowało, waliło, dodawa-
ła szczypty normalności do upływających, 
często w smutku, dni. I chyba najważniej-
sze… była oznaką zachowania swojego 
własnego „ja” wobec okupanta. Moda mia-
ła ukazywać, że nie jest tak prosto złamać 
nasz naród. 

** prasa gadzinowa — prasa propagandowa wydawana 
przez okupanta w celu manipulacji ludnością.

Jeśli kogoś zaciekawił ten modowy temat, 
to zapraszam do przeczytania książki, dzię-
ki której powstał mój artykuł „Moda kobie-
ca w okupowanej Polsce” autorstwa Joan-
ny Mruk. Jeśli ktoś woli z kolei filmy, to po-
lecam kanał na Youtube Pani Karoliny Że-
browskiej, który jest prowadzony po polsku 
i po angielsku. 

 Zuzanna Żak, klasa 3a 

c.d. artykułu Wytnij, przyszyj, zszyj
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Liceum COR 
Szkoła z sercem i pasją!

Liceum COR to szkoła chrześcijańska pro-
wadzona przez Fundację SECiM. W cen-
trum stawiamy zarówno wyniki nauczania jak 
i indywidualne podejście do młodego czło-
wieka. Przestrzegamy zachowania równo-
wag pomiędzy wzrostem wiedzy naukowej 
a rozwojem świadomości religijnej i kształ-
towaniem charakteru. Chcemy wychowy-
wać młodzież w duchu wartości chrześcijań-
skich, wydobywać i rozwijać talenty, motywo-
wać do rozwoju osobistego. Wszechstronny 
rozwój ucznia jest dla nas bardzo ważny.

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące COR
ul. Sobieskiego 118
43-300 Biesko-Biała

e-mail: sekretariat@cor.info.pl
www.liceum.cor.info.pl

tel. 33 815 25 96


