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JAK ZACZĘŁA SIĘ PANA PRZYGODA Z 

TYM SPORTEM?

Namówił mnie do sportu nauczyciel 
wychowania fizycznego. Chodziłem do 
szkoły podstawowej w Warszawie, która 
wśród absolwentów miała zdolne gwiazdy 
m.in.siatkówki. Powinna być wam bliska, 
w Kędzierzynie macie świetny zespół ligi 
siatkarskiej i lekkoatletyki. Wszyscy absol-
wenci byli wybitnymi sportowcami w swych 
dyscyplinach. Bracia Melaskowie grali w 
reprezentacji Polski, a także w najlepszych 
klubach. Barbara Wasilewska czy Zbigniew 
Beta to były wybitne  postacie. W galerii 
sław na korytarzu przy sali gimnastycznej 
wisiały ich zdjęcia oraz opisy ich wyników. 
To bardzo działało na wyobraźnię młodych 
ludzi. Znalezienie chętnych, którzy uczestni-
czyliby w zajęciach SKS nigdy nie sprawiało 
problemów nauczycielom wf -po prostu 
przychodził i podawał terminarz. Było wielu 
chętnych, gdyż szkoła miała tradycje sporto-
we. I tak to się zaczęło: w 7 klasie szkoły pod-
stawowej zacząłem uczęszczać na SKS i tam 
nauczyłem się skakać stylem podobnym do 
flopa. Powinniście wiedzieć, że był to rok 69- 
rok, po którym świat dowiedział się, że Dick 
Fosbery wymyślił nowy styl skakania, ale 
szkoła była przygotowana: miękkie matera-
ce, poprzeczki i stojaki.

CZY PAMIĘTA PAN MYŚLI, KTÓRE 

MIAŁ PAN W GŁOWIE PO WYGRANIU ZA-

WODÓW W MONTREALU?

To dość skomplikowane pytanie i odpo-
wiedź też taka będzie. Dlaczego? Gdy patrzę 
wspomnieniami wstecz jest środek lata, a 
pogoda jest taka jak dzisiejsza- jest 10ºC, 
siąpi deszcz od samego początku do końca. 
Wiele myśli skupionych jest na skakaniu, a 
drugie tyle jest skupione na tym, żeby utrzy-
mać dobrą temperaturę ciała, aby mięśnie 
były odpowiednio rozciągnięte. Cały czas 
trzeba być w gotowości do oddania skoku,  
w momencie kiedy zostanie wywołany nu-
mer kolejnego zawodnika. Bardzo dużo sił fi-
zycznych zostało zastąpionych myśleniem o 
czymś niepotrzebnym, o tym żeby utrzymać 
ciepło i żeby nie moknąć. Skąd wziąć trzecią 
czy czwartą koszulkę na zmianę, o dresach 
czy butach na zmianę nie było mowy. Po za-
kończeniu konkursu poczułem wielką ulgę. 
Po pierwsze skończył się zwycięstwem, 
po drugie mogłem zejść ze stadionu i się 
ogrzać. Te dwie myśli dominowały w mo-
jej głowie, niestety albo stety, zależy jak się 
na to spojrzy. Musiałem wyjść ponownie 
na stadion, żeby wysłuchać „Mazurka Dą-
browskiego” i odebrać swój złoty medal. To 
było osłodą tej chwili, ale byłem potwornie 
zmęczony. Konkurs nie był długi, bo brałem 
udział w dłuższych, ale ten dał w kość.

CZY MIAŁ PAN JAKICHŚ IDOLI? 

Miałem idola. Pewnie się nie zdziwicie, 
ale był on również skoczkiem wzwyż- Wale-

W piątek 29 listopada 2019 roku mo-
gliśmy się przekonać ,,Dlaczego srebro 
ma smak złota’’ dzięki spotkaniu z Jackiem 
Wszołą oraz Januszem Trzepizurem.

 Czekaliśmy z niecierpliwością ale i cieka-
wością na wybitnych sportowców. W wyda-
rzeniu wzięli udział uczniowie PSP nr3 oraz 
licealiści : klasa 1a,1c a także skład redakcyj-
ny 1b. Wybrana grupa uczniów aktywnie 
uczestniczyła w zajęciach prowadzonych 
przez olimpijczyków. Każdy z ćwiczących 
miał możliwość poczuć się jak prawdziwy 
skoczek- zmagał się z podnoszoną po-
przeczką. Z trybun dopingowali ich kole-
dzy. Po zakończonych zajęciach była chwila 
na zdjęcia, pytania, autografy.  W tym dniu 
młodzież mogła zobaczyć i dowiedzieć się, 
dlaczego warto uprawiać sport i nigdy się 
nie poddawać.

  Dziękujemy Panu Jackowi i Panu Janu-
szowi  za poświęcony czas, wywiady, które 
będą umieszczone w grudniowym numerze 
szkolnej gazetki.                    Zespół redakcyjny 1b. 

rij Brumel, Ukrainiec, mieszkaniec Związku 
Radzieckiego. Był wielokrotnym rekordzi-
stą świata i doprowadził rekord do wyniku 
2,28. Dlaczego stał się moim idolem? Może 
o jego rekordach wiedziałem mniej, niż o 
tym co stało się z nim po zwycięstwie na 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Miał po-
tworny wypadek na motocyklu, połamał 
sobie w sposób straszliwy nogę. Śledzi-
łem to z wydawnictwa dla młodzieży, wy-
dawanego w Rosji, dlatego wiedziałem o 
wszystkim co się z nim dzieje. Był to jeden 
z najlepszych sportowców tego kraju, więc 
było bardzo dużo wiadomości z postępów 
w leczeniu. Kolejna operacja, gdzie ona 
miała miejsce, kto ją przeprowadzał, potem 
rehabilitacja, późniejsze próby skakania. 
Wiele o nim wiedziałem i oczywiście robi-
ło na mnie wrażenie to, że był 5-krotnym  
rekordzistą świata. Zaskoczył mnie tym, że 
po takim wypadku, który mógł się skoń-
czyć nawet  amputacją, on potrafił skoczyć 
powyżej 2 metrów. On wrócił, kiedy wiele 
osób dałoby sobie spokój. Nie wystartował 
już w żadnych poważnych zawodach, ale 
dopiął swego! Wrócił na skocznie,  jak zdro-
wy człowiek.

Notabene jego wynik 2,28, który był 
dotychczas rekordem świata, po 15 la-
tach został przeze mnie pobity o 1 cm. 
Można powiedzieć, że pokonałem swo-
jego idola.

CZY UWAŻA PAN, ŻE JEST TO DOBRA 

DYSCYPLINA DLA UCZESTNIKÓW DZI-

SIEJSZGO WYDARZENIA?

Witając się dzisiaj z uczestnikami przede 
wszystkim zwróciłem uwagę, że lekkoatle-
tyka jest dyscypliną sportów, gdzie każdy 
może znaleźć swoje miejsce. Jest ogólno 
rozwojowa. Każdy trening zawiera w sobie 
cechy notoryczne, które człowiek posiada. 
Może je rozwijać, jeśli trafi na mniej wszech-
stronną dyscyplinę. Wtedy ukieruje się w 
jednym kierunku, na przykład szybkości. 
Lekkoatletyka wymaga od każdego nawet 
kulomiota, aby był szybki, sprawny, bo tech-
nika, która jest wymagana, żeby robić postę-
py wymaga wielu cech motorycznych. Nie 
tylko jednej czy dwóch, dlatego lekkoatle-
tyka rozwija. Z tej dyscypliny można iść do 
każdej innej, mając zasób  szybkości, spraw-
ności, wytrzymałości i siły. Są to cztery cechy 
motoryczne, które w każdej dyscyplinie się 
przewijają.

ILE PAN MIAŁ LAT GDY ODDAŁ PAN 

SWÓJ PIERWSZY SKOK?

12. Tak naprawdę jestem synem trene-
ra lekkoatletyki i wiele czasu jako dziecko 
spędziłem na boiskach jeżdżąc na obozy z 
moim ojcem. Podpatrywałem treningi ba-
wiąc się w piaskownicy, która służy do skoku 
w dal. Na pierwszych zawodach byłem w 7 
klasie podstawówki, kiedy miałem 13 lat. Nie 
traktowałem ich jako oficjalnych zawodów.

 



nie ten rekord poprawiłem, zdobyłem dwa me-
dale mistrzostw Europy, wygrałem, albo byłem 
w pierwszej trójce  na 7 mitingach dzisiejszej 
diamentowej ligi, czyli najbardziej ekskluzyw-
nej. Nie nazywała się wtedy diamentową, tylko 
Grand Prix. Były to mitingi typu Sztokholm, Ber-
lin, Zürich. Te top mitingi, które teraz są dosko-
nałą promocją lekkoatletyki, które są też płatne, 
na których parokrotnie mi się udało wygrać, a 
ilość punktów zdecydowała, że zostałem lekko-
atletą roku. Wygrałem z Marianem Woroninem, 
który pobiegł poniżej 10 sekund w biegu na sto 
metrów, jako pierwszy biały człowiek w historii 
i pierwszy Polak, żaden szybciej nie biegał.

CO PANA NAJBARDZIEJ MOTYWOWA-
ŁO?

Musiałem się przyzwyczaić do  porażek 
mając takiego przeciwnika jakim był Jacek 
Wszoła. To też było dobre, w grupie  było po 
5, 6 skoczków i to co jest takie motywacyjne 
dla przyszłych sportowców, mistrzów, ja by-
łem najsłabszy we wszystkim. Miałem wzrost, 
miałem serce, miałem  charakter. Widzieli we 
mnie najsłabszego na siłowni, najsłabszego 
w wielu skokach, najsłabszego w gimnastyce. 
Do pewnego czasu, najlepszy byłem w koszy-
kówce, bo rywalizowałem z Jackiem. Można 
powiedzieć, że byłem najlepszym koszyka-
rzem wśród skoczków. Była to jedyna rzecz 
która mnie wyróżniała. Wszystko pozostałe, już 
nie mówię o bieganiu  na 100 metrów, bo bie-
gałem 11, prawie 12 sekund, a jak na skoczka, 
na lekkoatletę to bardzo wolno, ale to wcale 
nie oznaczało, że bozia dała mi złe parametry, 
czyli te dwa metry. Spowodowały one, że by-
łem w stanie przy umiejętnej technice i bardzo 
długim czasie  pracy- 13 lat wiele osiągnąć. 
Do 82 roku  pracowałem codziennie żmudnie 
robiąc nie za ciężki  trening. On nie był bardzo  
mocny i tu szacunek  dla mojego trenera, który 
mnie po prostu oszczędzał i to spowodowało, 
że w wieku 22 lat zdobyłem medale mistrzostw 
Europy. Byłem faworytem rok  przed kontuzją. 
Helsinki to pierwsze moje Mistrzostwa Świata. 
Wygrywam miting w Monachium- skacze 2,29 
i taka informacja była w Polsce. ,,Janusz Trzepi-
zur jako faworyt  jedzie na mistrzostwa Świata’’, 
ale już za 15 minut moja małżonka i Jacek  do-
wiedzieli się, że jestem w szpitalu i uległem bar-
dzo poważnej kontuzji. But po prostu pękł i się 
rozerwał, mój staw skokowy tego nie wytrzy-
mał. Był to wypadek, jaki nie raz mają łyżwiarze 
figurowi, gdy skaczą na lodzie. To był początek 
końca. 13 lat pracy, które w ułamku sekundy 
zamknęły mi drogę. Musiałem się z tym pogo-
dzić. Musiałem zakończyć karierę zawodową i 
marzenia o rekordach świata, które były realne 
przy moich warunkach, gdybym wytrzymał 
zdrowotnie, to myślę, że rekord świata 2,40 był-
by możliwy.

CZY PORAŻKI, UPADKI DZIAŁAŁY NA 
PANA MOTYWUJĄCO?

Tak, jest to kwestia charakteru. Może dla-
tego, że skakałem w czasach Jacka Wszoły  
i innych dobrych skoczków, bo wielu moich 
kolegów zdobyło też medale na hali. Ta gru-
pa była bardzo mocna. W Polsce mieliśmy 2 
teamy. Jeden niemiecki, który miał bardzo 
dobrych zawodników. Niektórzy z nich skakali 
powyżej 2,40, tak samo Jacek skakał do 34 roku 

JAK I KIEDY ZACZĘŁA SIĘ PANA PRZY-
GODA Z TYM SPORTEM?

Bardzo dawno temu w 1973 roku, byłem 
uczniem szkoły podstawowej w Namysłowie. 
Tam się urodziłem i tam zaczynałem swoją 
karierę w Starcie Namysłów i tam grałem w 
piłkę ręczną. I to nieźle! Grałem w koszykówkę, 
siatkówkę, nawet na bramce stałem w piłce 
nożnej, ale najciekawszą dyscypliną była lek-
koatletyka- skok wzwyż. Pierwsze kroki, skoki 
w Olimpiadzie w Meksyku, gdzie flop, czyli ta 
technika, którą wszyscy dzisiaj skaczą, była 
taka nowatorska i łatwa. Tak zaczęła się kariera. 
Zabawa, jeszcze na piasek i gąbki, gdy nie było 
zeskoków i trójkątne poprzeczki,  o które za-
haczaliśmy, powodowały ból. To był początek 
skakania właśnie tą metodą flopów.

RODZINA PANA WSPIERAŁA, CZY RA-
CZEJ ODRADZAŁA?

Ja akurat należałem do tych osób, które 
tych kontuzji trochę miało, ale to z uwagi, że 
natura obdarzyła mnie bardzo dużym wzro-
stem. Mierzyłem ponad 2 metry, ale też bardzo 
późno się rozwijałem, kończąc szkołę podsta-
wową, czyli 8 klasę. Miałem 180 cm wzrostu  
i urosłem dopiero po podstawówce i to do 2,22 
cm,  przy 78 kilogramach, bo tyle ważyłem w  
karierze sportowej będąc na topie. Natomiast 
jak najbardziej rodzina mnie wspierała. Miałem 
dużo szczęścia bo trafiłem na trenera, który z 
Namysłowa ściągnął mnie do Opola, do szko-
ły sportowej Pana Stanisława Olczyka. Był tre-
nerem kadry kobiet. Uwziął się i wymyślił, że 
Trzepizur to jest wielki talent. Byłem wtedy, jak 
taki trochę bocian, czyli długie nogi, kolana mi 
wystawały. Widział potencjał, był to początek 
mojej kariery. Toczyła się ona bardzo powoli, 
ale też trafiłem na taki piękny okres. Piękny, 
bo miałem wtedy wielkiego rywala, mojego 
przyjaciela Jacka Wszoły, który był mistrzem 
olimpijskim. Nie ukrywam, że aby wygrać z 
mistrzem olimpijskim trzeba być najlepszym 
na świecie. Będąc medalistą Mistrzostw Polski 
( a mi udało się to 3 razy),  musiałem wygrać  z 
Jackiem, co nie było takie łatwe, bo Jacek był 
zawodnikiem światowego formatu. Dobijałem 
się do tego formatu w latach 80, czyli podczas 
mistrzw w Moskwie. 82 rok to rok moich naj-
większych sukcesów: 2,32 i 2,27. Srebrne me-
dale na mistrzostwach Europy, atak na rekord 
świata, który był bardzo, bardzo blisko na hali  
w Mediolanie: 2,36… byłem już za poprzeczką 
czyli spadłem na zeskok i widziałem swój prze-
skoczony skok,  niestety poprzeczka spadła.

JAKIE BYŁO PANA NAJWIĘKSZE OSIĄ-
GNIĘCIE W TYM SPORCIE?

No to dołożę jeszcze jedną rzecz. W roku 
82 zdobyłem dwa medale. Mistrzostwa Europy 
wygrałem po raz pierwszy z Jackiem Wszołą,  
w Bydgoszczy skacząc 2,30. Przez długi czas  
był to rekord Polski. Na Mistrzostwach Polski 
- na tego typu imprezach, skacze się bardzo 
wysoko, walczy się o medale. Lecz najwięk-
szą nagrodą, niespodzianką jest to, że byłem 
jedynym laureatem z województwa opolskie-
go. Lekkoatletą, który w historii już ponad 60 
letniej, zdobył złote kolce. Jest to laur, a nie 
plebiscyt gdzie głosują ludzie SMS-ami, to po 
prostu wyniki sportowe, ilość punktów, które 
zdobyłem, będąc rekordzistą Polski. Dwukrot-

życia,  kończąc już chyba na 2,28 kiedy sko-
czył jako 33 latek bardzo wysoko. Mnie to nie 
było dane. Mając 23 lata musiałem zakończyć 
karierę. Było ciężko ponieważ codzienny rytm 
i taka łatwość  zdobywania medali, satysfakcji 
bo tu nawet nie medal jest najważniejszy, a 
przyjemność. Lubiłem to robić, do dzisiaj mam 
tę przyjemność, ale w roli trenera, czy osoby 
która też organizuje życie lekkoatletyczne. Je-
stem w roli menadżera sportu i pełnię funkcje 
społeczną. Jestem 4 kadencje radnym, 3 w 
sejmiku. Tak się złożyło, że obecnie przewod-
niczę komitetowi edukacji sportu. Jestem w 
tej komisji, która decyduje o tym co robicie w 
woj. Opolskim  i to dla mnie wielkie wyróżnie-
nie i szacunek. Przepełnia mnie satysfakcja, że 
ktoś docenił moją pracę jako sportowca, a teraz 
osoby która pomaga młodym ludziom zdobyć, 
lub zachęcić ich i wymyśleć jakiegoś bakcyla do 
sportu którego połkną. Może akurat za chwilę 
będą chcieli uprawiać jakiś nowy sport. Sport 
jest dzisiaj takim standardem normalnego 
funkcjonowania, jest potrzebny na całe  życie, 
to nie  jest slogan. Sport to zdrowie. Natomiast 
mądrze  trzeba do tego podchodzić i myślę, że 
polecam wszystkim tą  zabawę. Rozwijałem 
karierę w bardzo trudnych czasach. Pewnie nie 
pamiętacie jednorazowych paszportów, stanu 
wojennego. Mieliśmy dość trudne realia. Wy-
jazdy za granice w  Polsce nie były tak bardzo 
przyjemne, ponieważ wtedy niczego nie było. 
Były puste pułki, już tego nie pamiętacie, wasi 
rodzice pewnie tak. Były kartki, były jednorazo-
we paszporty gdzie trzeba było jechać na za-
wody i każdorazowo  je wyrabiać. Na szczęście 
mieliśmy takich przyjaciół jak Jacek Wszoła, śp. 
Irena Szewińska ,Władysław Komar, Tadek Ślu-
sarski.  To wszystko medaliści olimpijscy, byłem 
najmłodszy więc miałem się od kogo uczyć. To 
była genialna szkoła, byłem tam 3,4  lata młod-
szy. Byłem ich takim pupilkiem ’’dzieckiem’’, 
takim wychowankiem, którego uczono wszyst-
kiego. To były pierwsze wyjazdy za granice, 
pierwsze mecze, pierwsze spotkania ludzi,  to 
takie ogromne doświadczenie i dzisiaj to z wiel-
ką przyjemnością wspominam. To był chyba 
najpiękniejszy okres mojej przygody ze spor-
tem, ale też przygody z ludźmi, bo  poznałem 
przyjaciół Bartka Kozakiewicza. Dzisiaj też się 
spotykamy i opolanie mają do tego okazje. Nie  
jeździmy tylko po Polsce, Opolszczyźnie, ale 
gościmy też na festiwalu skoków Jacka Wszołę, 
Kozakiewicza i moich przyjaciół. Goszczą, kibi-
cują na zawodach, ale też spotykają ze swoimi 
kibicami.

KTO BYŁ PANA IDOLEM,  AUTORYTETEM?
No oczywiście Jacek Wszoła. Widzieliście, 

jak wyglądał za młodu, wtedy długie włosy 
były zakazane. Nie był lubiany przez obecne 
wtedy władze, wszyscy mieli mieć krótkie 
włosy. On był idolem, był rozpoznawalny na 
całą Polskę, był jednym z najbardziej znanych 
sportowców ze wszystkich, a wtedy lekko-
atletyka królowała, nie liczyła się nawet tak 
jak piłka nożna. A Kozakiewicz był bardzo 
przystojny i panie uwielbiały bywać w jego 
towarzystwie i zyskał bardzo wiele sympatii, 
nie ukrywam wiele dziewczyn się w nim ko-
chało, a on  szczupły z długimi włosami. Nie 
ukrywam, nie przeszkadzało mu to, może go 
czasami  krępowało.



Układ okresowy pierwiastków chemicznych ze zdjęciami uczniów jest pomysłem nauczycielki chemii Pani 
Iwony Krawczyk. Uczniowie  podjęli  wyzwanie i w ten sposób powstał wydruk  o wymiarach 200 x 150 cm.  

Zdjęcia uczniów wykonanły Agnieszka Zielińska, Sandra Konieczko i Wiktoria  Szpicka. Całość złożył i przygo-
tował do druku Łukasz Beckers.

O tym jak powstał wydruk 
mówi sam grafik:

Skład komputerowym powstał w 
dwóch programach: Adobe Illustra-
tor i Adobe Photoshop. Materiałami 
wyjściowymi były: podręcznik do 
chemii z układem okresowym pier-
wiastków oraz zdjęcia wszystkich 
uczniów przekazane na pendrive 
przez koleżanki z klasy. W programie 
Illustrator przygotowałem arkusz 
roboczy o wymiarach 250x150cm 
a na tym arkuszu odwzorowałem 
układ okresowy pierwiastków znaj-
dujący się w podręczniku z chemii, 
wprowadziłem logo i nazwę szko-
ły oraz tytuł UKŁAD OKRESOWY 
PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH.  
W programie Photoshop przygoto-
wałem zdjęcia uczniów. Każde zdję-
cie otworzyłem w programie Pho-
toshop, zadałem mu odpowiedni 
rozmiar, rozdzielczość i model kolo-
rów (CMYK). Zdjęcia przygotowałem 

okresowy pierwiastków 

w dwóch tonacjach (niebieskiej i 
czerwonej) - tzn.  w kolorach ukła-
du okresowego pierwiastków. Do 
zmiany tonacji użyłem funkcji obraz/
dopasuj/barwa-nasycenie. Tak zmie-

nione zdjęcia umieściłem w arkuszu 
roboczym Illustratora. Po sprawdze-
niu zapisałem układ okresowy w for-
macie PDF, w jakości drukarskiej. Plik 
wydrukowała cyfrowo CHESPA.



Last year has been described as a 
second annus horribilis for the royal 
family; the first, famously, was 1992, 
when Windsor Castle literally caught 
fire, and three out of the Queen’s four 
children separated from their spouses. 
And while the Queen may not use latin 
again to describe 2019, here have been 
plenty of scandals over the 12 months. 
There was Prince Philip’s controversial 
car accident; Prince Harry’s searing sta-
tement about the press; an Prince An-
drew’s announcement that he’ll step 
back from his royal duties. But there 
was much to celebrate as well, inclu-
ding the birth and christening of baby 
Archie, a royal wedding, and Prince 
Charles’s history-making visit to Cuba.

Charles and Camilla went on several 
royal tours this year to locations ran-
ging from Ireland to New Zealand, but 
perhaps their most noteworthy trip was 
to Cuba during a tour of the Caribbean. 
The Prince of Wales and the Duchess of 
Cornwall were the very first members of 
the British royal family to ever make an 
official visit to the country.

On March 14, amid rumors of a rift 
between Prince Charles’s two sons, Ken-
sington Palace and Buckingham Palace 
announced that Prince William and Prin-
ce Harry were officially separating their 
royal households. The Duke and Duchess 
of Sussex’s offices then moved to Buc-
kingham Palace, while the Cambridges’ 
team stayed in Kensington Palace. „This 
long-planned move will ensure that per-
manent support arrangements for the 
Duke and Duchess’s work are in place as 
they start their family and move to their 
official residence at Frogmore Cottage,” a 

1. Co roku książę Harry i książę 
William biorą udział w charytatyw-
nym meczu piłki nożnej w lokal-
nym klubie piłkarskim. Drużyna 
składa się z personelu i członków 
rodziny królewskiej.

2. W Wigilię następuje wymia-
na prezentów. Podarunki składają 
się z humorystycznych i zabaw-
nych przedmiotów.

3. Najmlodsi członkowie rodzi-
ny królewskiej mają za zadanie 
udekorowanie dwóch choinek 
znajdujących się w posiadłości.

4. Do północy rodzina królew-
ska spędza czas na wspólnych 
grach i projekcjach filmowych.

C I E K A W O S T K I

spokesperson said in a statement at the 
time.

A few weeks after the Sussexes esta-
blished a separate household, they also 
launched their own Instagram account, 
@SussexRoyal.” Welcome to our official 
Instagram,” the caption reads. „We look 
forward to sharing the work that drives 
us, the causes we support, important 
announcements, and the opportunity to 
shine a light on key issues. We thank you 
for your support, and welcome you to @
sussexroyal.” They signed the message 
simply „Harry & Meghan.”

On Will and Kate’s eighth wedding 
anniversary, Queen Elizabeth gave her 

ROYAL FAMILLY

Święta w rodzinie królewskiej

5. Cała rodzina idzie do kościo-
ła Św. Marii Magdaleny, królowa  w 
odróżnieniu od reszty rodziny jest 
zawożona limuzyną.

granddaughter-in-law a rare honor. The 
British monarch made Kate a Dame 
Grand Cross of the Royal Victorian Order, 
an appointment which, according to the 
royal family’s website, is „the personal 
gift of the Sovereign” and „awarded to 
those who have served The Queen or the 
monarchy in a particular way.” At formal 
events, like the annual diplomatic recep-
tion at Buckingham Palace, Kate will now 
wear a blue sash and a silver star-shaped 
pin to indicate the honor.

In April, Prince Harry and Meghan 
Markle moved out of their home at 
Kensington Palace and into Frogmore 
Cottage, just a few weeks before baby 
Archie arrived. The new house, which 
is situated on the Frogmore Estate in 
Home Park in Windsor, was given a ma-
jor renovation before the royals moved 
in, a project which cost $3.05 million in 
public funds.
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