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  Wczoraj,   

  dziś,  

  jutro... 

 

Gazetka szkolna 

 

Redakcja 

Koło  Dziennikarskie 

oraz   

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy 

w 

Szkole Podstawowej nr 209  

im. Hanki Ordonówny w Warszawie 
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1.  Dzień Kobiet 

Koło Dziennikarskie 

2. Pierwszy dzień wiosny 

 Wiktor Kupczak, klasa 6a, Koło Dziennikarskie 

3. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

Wiktor Kupczak, klasa 6a, Koło Dziennikarskie 

4.  Dzień liczby Pi 

     Filip Dąbrowski, klasa 6a , Koło Dziennikarskie 

5. Światowy Dzień Recyklingu 

Maja Mróz, klasa 6a, Koło Dziennikarskie   

6.  Dzień bezdomnych zwierząt 

Maja Krauzowicz, klasa 6a, Koło Dziennikarskie 

7. Have fun with English ! Among us 

p. Karolina Pamięta, Marta Gartkiewicz, klasa 8b 

8.  Tradycje wielkanocne 

Koło Dziennikarskie 

9. Horoskopy – Baran 

Koło Dziennikarskie 

10. Gwara małopolska 

               Zuzanna Mrozik, klasa 6a 

11. Zbrodnia katyńska 

Koło Dziennikarskie 

12. Wieczorek filmowy 

  Lena Lipińska, klasa 6a 

13. Cykl „Warszawa jest klawa” – o warsiaskiej nawijce 

Anna Grądziel ,  

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy, klasa 6g 

14. Z serii „Pomniki Warszawy” – Mikołaj Kopernik 

Szymon Iwańczuk, Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy, klasa 6g 

15. Spacerkiem po Warszawie – Muzeum Narodowe 

Maria Kozikowska, klasa 6d  

16. Czarnobyl, Maja Mróz, klasa 6a 
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To święto obchodzone co roku 8 marca. Pierwszy raz  był obchodzony w Stanach Zjednoczonych w 1909 r., dzięki 

sufrażystkom. Były one aktywistkami z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, które walczyły o prawa 

wyborcze kobiet. Święto Kobiet w Polsce było popularne w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL).  

 

W latach 70. XX w. najpopularniejszymi prezentami dla kobiet były kwiaty. To święto w zakładach pracy oraz 

szkołach należało do  obowiązkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crazyshop.pl/prod_66488_kartka-na-

dzien-kobiet-gozdziki-i-rajstopy 

Koło Dziennikarskie 
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Pierwszy kalendarzowy dzień wiosny 

zawsze przypada 21 marca. 

Astronomiczna wiosna rozpoczyna się  w 

momencie równonocy wiosennej (dzień 

i noc mają prawie taki sam czas trwania 

- po 12 godzin) i trwa aż do przesilenia 

letniego (najdłuższego dnia w roku).  

W bieżącym roku pierwszy dzień wiosny astronomicznej na półkuli północnej nastąpił  20 

marca. Z biegiem lat astronomiczny 

początek wiosny będzie wypadał coraz 

wcześniej.  

Jednym ze starosłowiańskich obrzędów 

świętowania pierwszego dnia wiosny 

jest topienie marzanny. Kukła ze słomy 

i płótna, z kolorowymi wstążkami 

symbolizowała słowiańską boginię, którą obarczano winą za obumieranie natury, czyli 

pojawienie się zimy. Jej utopienie miało przywitać wiosnę i dać początek nowemu życiu, a 

także zapewnić urodzaj. 

Zapomnianym zwyczajem jest Gaik, czyli obchód dziewcząt i chłopców, którzy wyposażeni we 

wstążki, kwiaty, błyskotki i gałązki 

sosny chodzili po okolicznych 

domostwach. 

 

Przesuniętą nieco w czasie tradycją 

jest Śmigus-Dyngus. W obrządku 

słowiańskim przypadał on na 21 

marca. 

Wśród uczniów 21 marca obchodzony 

jest Dzień Wagarowicza. Młodzież pozwala sobie na opuszczenie zajęć i spędzenie czasu na powietrzu. 
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Słowo „wagary” pochodzi od łacińskiego vagari, czyli "włóczyć się". Początkowo w Polsce używano 

formy "wagusy". Użył jej między innymi Stefan Żeromski w  „Przedwiośniu”. 

Pierwsze wiosenne kwiaty, których możemy wypatrywać to krokusy, przebiśniegi, pierwiosnki i 

zawilce. Z dalekich wędrówek wracają ptaki. 

Wybierzcie się na spacer do parku, lasu i poszukajcie oznak wiosny. Pamiętajcie o zasadach 

bezpieczeństwa. 

 

Opracował: Wiktor Kupczak 6 A 

 

Źródła:  

www.onet.pl,  

www.ekokalendarz.pl,  

www.radiozet.pl,  

www.naludowo.pl 
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Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Dotyczy głównie kontaktów 

społecznych, umiejętności komunikacyjnych i sztywnego przywiązania do pewnych schematów.  Osoby z autyzmem 

mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych, prawidłowym odbieraniem 

wrażeń zmysłowych. 

 

Częściej występuje u chłopców niż dziewczynek. Autyzm jest obecnie rozważany jako zaburzenie 

wieloczynnikowe. Wśród innych zaburzeń mieszczących się w spektrum autyzmu są: 

 

• zespół Asperger, 

• zespół Hellera 

• zaburzenia neurorozwojowe 

 

U niektórych dzieci z autyzmem objawy mogą występować od urodzenia, podczas gdy inne mogą rozwijać się wraz 

z rozwojem człowieka. Autyzm ma również powiązania z innymi schorzeniami, takimi jak padaczka i zespół stwardnienia 

guzowatego. 

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy 2 kwietnia.  

 

Celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia. W tym dniu symbolem solidarności z osobami              

z autyzmem jest kolor niebieski. 2 kwietnia każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, 

dodać niebieski kolor do ubrania, propagować logo akcji w internecie, wesprzeć finansowo organizacje działające na 

rzecz osób z autyzmem (np. przekazując 1% podatku). 

 

Nie dyskryminujmy!!! Wspierajmy i akceptujmy!!! 

Opracował: Wiktor Kupczak 6A 

 

Źródło: 

https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=41&artykul=10491&akcja=artykul 
 

 



 
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 5 
                                                                                                                         marzec/kwiecień 2021 r. 
 

   

 

 
Liczba PI to w przybliżeniu 3,14. Od tego wzięła się data obchodów, czyli 

14 marca.  

To nie tylko 3,14, lecz bardzo długi ciąg liczb, na które nie starczyłoby 

nawet całej tej kartki.   

ZASTOSOWANIA LICZBY π   
• Mierzenie  średnicy koła. Jak podzielimy odwód, np. drzewa (którego 

nie da się zmierzyć średnicy) przez liczbę π, która często pojawia się w 

kalkulatorach, to otrzymamy średnicę tego drzewa.  

 

• Ma wiele zastosowań, z których pewnie większość z was nie 

zrozumiałaby ani słowa. Takie jak: pewne dziedziny fizyki, mechanika 

kwantowa lub ruch harmoniczny.  

  

Rozwiniecie dziesiętne liczby π jest nieskończone, lecz przytoczę 

fragment: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279. Takie wcale 

nieprzypadkowe liczby ciągną się w nieskończoność.   

Stworzono nawet zawody w mówieniu liczby π, kto powie najszybciej, 

najwięcej cyfr ten wygrywa i otrzymuje nagrodę.  

Źródło wiedzy: MatFiz24.pl   

 

Autor: Filip Dąbrowski 6A 

  

Dzień Liczby Pi π 

π π π 



 
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 5 
                                                                                                                         marzec/kwiecień 2021 r. 
 

                  Światowy Dzień Recyklingu 
 

Światowy Dzień Recyklingu obchodzimy 18 marca. 

Tę datę ustanowiono w 2018 roku z myślą o promocji odzyskiwania 

surowców z odpadów. Każdego roku ok. 2 miliardy ton śmieci ląduje na 

wysypiskach. Codziennie spotykamy się z zanieczyszczeniami. Tego dnia można 

pomóc w globalnej zmianie podejścia do odpadków. Do tej grupy dni zaliczamy 

również: Dzień Ziemi oraz Dzień bez opakowań foliowych.   

Coraz więcej ludzi segreguje odpady. Każdy może w ten sposób 

przysłużyć się całemu światu. Warto wiedzieć, do jakich kolorów koszy na 

śmieci, co wrzucamy: 

• Czerwony - metal  

o Niebeski - papier   

• Zielony - szkło  

o Żółty - plastik  

• Brązowy - BIO   

o Czarny - odpady sztuczne  

 

 
Link do zdjęcia:  
https://oklejaj.pl/product-pol-22965-Naklejki-na-kosze-do-segregacji-6-szt-
236.html?gclid=EAIaIQobChMIloG_z8PO7wIVBgWiAx05LwVIEAsYAiABEgIwDvD_BwE  
  

Przygotowała:  
Maja Mróz 6A  

 

https://oklejaj.pl/product-pol-22965-Naklejki-na-kosze-do-segregacji-6-szt-236.html?gclid=EAIaIQobChMIloG_z8PO7wIVBgWiAx05LwVIEAsYAiABEgIwDvD_BwE
https://oklejaj.pl/product-pol-22965-Naklejki-na-kosze-do-segregacji-6-szt-236.html?gclid=EAIaIQobChMIloG_z8PO7wIVBgWiAx05LwVIEAsYAiABEgIwDvD_BwE
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Dzień bezdomnych zwierząt 
 

4 kwietnia wypada dzień bezdomnych zwierząt. To idealny czas, aby 

zastanowić się nad losem biednych zwierząt, które z różnych przyczyn 

zostały pozbawione opieki człowieka. 
 

    Święto to jest obchodzone od 2010 roku, choć powinno się 

świętować inne wydarzenia, takie jak adopcje. W ten dzień apele o 

adopcje domowych stworzonek są szczególnie głośne. 
 

     Czasami widujemy na zboczach ulicy kartony, w których znajdują 

się szczeniaki lub małe kotki. Obok takiego widoku nie przechodź 

obojętnie! Nawet jeśli nie możesz zabrać zwierzaka do domu, nie 

zostawiaj go. Najlepiej zanieś zwierzaki do weterynarza, a on będzie 

wiedział, co robić. Jeśli ci je odda, zapytaj znajomych lub sąsiadów, 

czy je adoptują. Jeśli nie, oddaj je do najbliższego schroniska. 
 

Porady dla osób, które chciałyby adoptować  

zwierzę ze schroniska: 

 
 zanim wybierzesz zwierzaka, zapoznaj się z jak największą 

liczbą mieszkańców schroniska, 

 

 przed adopcją dowiedz się jak najwięcej o przeszłości swojego 

wybrańca, ale jej nie wspominaj, bo zazwyczaj to tylko 

przypuszczenia, 

 

 dostosuj charakter i potrzeby pupila do swoich własnych 

(przykład: nie wybieraj psa, który biega bardzo dużo i szybko, 

jeśli nie masz odpowiedniej kondycji), 

 

 poznaj wychowawców zwierzaka. Opowiedzą ci więcej o 

zwierzęciu i sprawdzą czy nadajesz się na właściciela. 
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Ciekawostka: 

czy wiecie, ze przed adopcją w niektórych schroniskach 

przeprowadzany jest tak zwany ,,Casting na rodzinę’’? Wychowawcy 

wybierają spośród wielu zgłaszających chęć zaadoptowania 

najlepszego właściciela. Dopiero jak go wygrasz, będziesz mógł 

adoptować pupila. 

 

 

 
 

 

 

Maja Krauzowicz 6a 
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Among Us is a strategy, computer game designed by Marcus Bromander. It was realased on 
15th June 2018 by InnerSloth. It’s very similar to other game called Mafia where you have to 
find one mafioso among other citizens. In Among Us there are crewmates and one Impostor. 
Crewmates have to do some tasks to win. Impostor has to kill all crewmates and pretend he 
also did tasks. When someone finds a dead body, he has to report it. There is a special meeting, 
when you vote to kick somebody who is suspicious (sus). The goal of this game is to eliminate 
the Impostor.There are many roomswhere you have to find problems to fix (for example: 
Admin, Electrical, Cafeteria). There are four maps: The Skeld, MIRA HQ, Polus and the Airship. 
Each map is different (in shape and size), and there are different tasks to do. It’s a very popular 
game because it was downloaded over 100 mln times! I recommend this game and I rate it 
10/10. 

 

                 

 

Odpowiedz na poniższe pytania do tekstu. 

1. Name all of the maps. 

 

2. Among Us was  based on one game. Which one? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. When was it realased? 

 

 

4. What is the name of the character who does tasks? 
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Rozwiąż krzyżówkę. 

    A     

   
M 

  

  O     

   N  

  
G 

     

 

  U   

    S    

 

1. The surname of the designer of Among Us. 

2. One of the rooms. 

3. Name of one map.                                                                                     

4. Month where the game was realased.                                                  

5. This text was written in this language. 

6. Shorter form of suspicious.  

7. The killer. 

 

 

Zdjęcia pochodzą z: 

https://gry.interia.pl/newsy/news-przez-among-us-przetoczyla-sie-fala-spamu,nId,4816915  

https://zagrano.pl/among-us-nintendo-switch-cross-play-platformy/  

 

 

Przygotowanie:  

Marta Gartkiewicz, klasa 8B  

p. Karolina Pamięta 

  

https://gry.interia.pl/newsy/news-przez-among-us-przetoczyla-sie-fala-spamu,nId,4816915
https://zagrano.pl/among-us-nintendo-switch-cross-play-platformy/
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Tradycje Wielkanocne 

 

Malowanie jajek 

 To popularny zwyczaj polegający na malowaniu jajek, które niesie się na 

święconkę. Niegdyś jajka były malowane tylko przez kobiety z całej rodziny. Proces 

trwał bardzo długo, ponieważ jajko było trzeba farbować ręcznie. Były również one 

wsadzane do specjalnych haftowanych ubranek. We wschodniej części Polski były 

one turlane ze wzgórza dla zabawy. Zwyczaj ten miał oczyścić chłopców z 

nieurodzaju.       

 

 

Święconka 

 

 

 

Wielkanocne śniadanie oraz potrawy 

 

 

,,Śmigus dyngus’’ 

 

 

 
 

Święconka to zwyczaj, który jest obchodzony w całej Polsce i polega on na 

tym, że wkładamy różne przysmaki to koszyczka, który zaniesiemy do 

kościoła, by go poświęcić. W koszyczku znajdują się: malowane jajka, 

kiełbasa, sól oraz małe czekoladowe jajeczka. Wkładamy tam również 

kawałek ciasta wielkanocnego. Najczęściej  jest to mazurek lub babka. 

 

Ten posiłek jest spożywany w niedzielę rano. Na stole znajdziesz nie tylko 

rozmaite potrawy, ale też święconkę. Śniadanie to składa się z: jaj w wielu 

postaciach, pieczonych oraz wędzonych kiełbas i wędlin, chrzan zazwyczaj 

domowej roboty, sałatki na bazie majonezu oraz ciasta, takie jak mazurek czy 

babka wielkanocna. 

 

 

Obrzęd ten jest bezsprzecznie kojarzone ze wczesną pobudką, aby nie 

dać się oblać zimną wodą. Zazwyczaj w takich zabawach biorą udział 

głównie dzieci, ale i dorośli też czasami się przyłączają. Dla dzieci ten 

dzień to wyśmienita zabawa, ale dorosłych to dzień zmieniania pościeli.     
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Czy wiedziałeś, że 

znak zodiaku 

może powiedzieć, 

jakim jesteś 

człowiekiem? 

 

Baran 

 

Żywioł - ogień 

 

Kolor – czerwony 

 

Część ciała – głowa 

 

 

 

                                   

Cechy charakteru: 
 

 

Osoby tego znaku zawsze wiodą prym w towarzystwie. Barany są miłe, szczere 

i nie lubią, gdy ktoś kłamie, czego same nigdy nie robią. Nie umieją planować 

ani w ogóle myśleć o przyszłości. Są minimalistami, nie lubią jak otacza je 

wiele rzeczy. Często polegają na intuicji. Barany są też nieco naiwne. Lubią 

zaczynać nowe rzeczy, po czym mają problem z doprowadzeniem ich do końca. 

Nie potrafią usiedzieć dużo czasu w jednym miejscu. 

 

Główne zalety: 

 
Ten zodiak ma niewyobrażalnie silną wolę i jest bardzo dynamiczny. Nie obawia 

się kompromitacji. Chętnie się angażuje. Lubi nowe rzeczy. Nie zniechęca się 

porażką bez względu na to, jak wielką i dalej idzie na przód. 
 

Główne wady: 

 
Barany są lekkomyślne i nieodpowiedzialne. Brak delikatności w wyrażaniu 

swoich opinii potrafi zasmucić nawet najbliższych 
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Kobieta: 
Reprezentuje wojowniczkę. Lubi przejmować inicjatywę 

 

Mężczyzna: 

 
Samiec alfa. Zawsze musi być liderem stada. Lubi kontrolować sytuację. 

Prawdziwy typ przywódcy. 

 

Przyjazne znaki: 

 
Bliźnięta, Lew, Strzelec, Wodnik 

 

 

Opracowano na podstawie: http://znaki-zodiaku.com.pl/ 

Zdjęcia: www.freepik.com 

Maja Krauzowicz, 6A 

 
Tłumaczenie polsko - małopolskie 

http://znaki-zodiaku.com.pl/
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Język polski      Gwara małopolska 

  

Pokój– izba  

Mąż – chłop 

Wieje – duje 

Pieniądze – dudki 

Wszędzie – sędej 

Przyjezdny – ceper 

Pasterz – baca 

Gotować – warzyć 

Poszedł – poseł 

Drzwi – dźwierze 

Ale – dyć 

Dzisiaj – dzisiok 

Spodnie – gacie 

Łąka góralska – hala 

Tylko – ino 

Na dwór – na pole 

 

Wykorzystane strony internetowe: 

http://polskiedialekty-wrona.blogspot.com/2012/01/przykady-z-dialektu-maopolskiego.html 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffotoportal.malopolska.pl%2Fgalerie%2Fmalopolskie-

gory&psig=AOvVaw0ufPygOJDdtCyI87hLPRfO&ust=1617193678696000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjK

noqC2O8CFQAAAAAdAAAAABAD 

Zuzanna Mrozik, klasa 6A 

http://polskiedialekty-wrona.blogspot.com/2012/01/przykady-z-dialektu-maopolskiego.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffotoportal.malopolska.pl%2Fgalerie%2Fmalopolskie-gory&psig=AOvVaw0ufPygOJDdtCyI87hLPRfO&ust=1617193678696000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjKnoqC2O8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffotoportal.malopolska.pl%2Fgalerie%2Fmalopolskie-gory&psig=AOvVaw0ufPygOJDdtCyI87hLPRfO&ust=1617193678696000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjKnoqC2O8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffotoportal.malopolska.pl%2Fgalerie%2Fmalopolskie-gory&psig=AOvVaw0ufPygOJDdtCyI87hLPRfO&ust=1617193678696000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjKnoqC2O8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Zbrodnia katyńska została popełniona przez NKWD, 

czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR.  

 

Wiosną 1940 r. rozstrzelano ok. 21 tys. polskich 

obywateli (głównie oficerów).  

 

Przez ok. 50 lat (1940–1990) władze ZSRR 

zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię 

katyńską udając, że zrobiły to faszystowskie Niemcy.   

 

W związku z przyznaniem się strony rosyjskiej do 

odpowiedzialności oraz obchodami upamiętniającymi, na 

obszar Katynia wybrała się w 2010 r. delegacja z Polski. 

W wyniku katastrofy w Smoleńsku zginął Prezydent RP 

Lech Kaczyński. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska#/media/Plik:KatynPL-kontury.jpg 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska#/media/Plik:Katyn_massacre_7.jpg 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska#/media/Plik:Katyn_massacre_7.jpg
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Wieczorek filmowy 

Podczas ostatniego wieczorku filmowego oglądaliśmy film pt. „Ukryte działania”. 

Produkcja ta została wyróżniona trzema nominacjami do Oscarów, w tym za najlepszy film 

2016r. 

      Jest to opowieść o wyjątkowych trzech kobietach, które wiele wniosły do historii Stanów 

Zjednoczonych. Wszystkie są Afroamerykankami, pracującymi w NASA. Świadome swej 

wartości, walczyły o należne im miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn. W świecie, 

w którym obowiązują również okropne prawa podziału ze względu na rasę. Dzięki swojemu 

uporowi, dużej wiedzy i genialnym umiejętnościom matematycznym doprowadziły do 

historycznego lotu astronauty na pokładzie statku kosmicznego. Dzięki temu Stany Zjednoczone 

pokazały swoją potęgę.  

      Film ten porusza trudne tematy: dyskryminację kobiet oraz podziały wśród ludzi ze względu 

na kolor skóry. Jest tam wiele przykrych sytuacji, które spotykają główne bohaterki. Z tego filmu 

można wyciągnąć wiele wniosków. Najważniejsze to traktowanie wszystkich ludzi tak samo, bez 

względu na kolor skóry, pochodzenie czy wiarę. Czasami nie warto oceniać kogoś bez poznania 

tej osoby. Pozory mogą mylić.  

     Zachęcam do obejrzenia tego filmu nie tylko rówieśników, ale także osoby dorosłe. 

Lena Lipińska 6a 

 

 

 

   

 
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/klasyczne-kamera-filmowa-rysunek-gm481065529-36984440 
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„Warszawa jest klawa” 
Dziś zajmiemy się słownictwem dotyczącym nazw miejskich. 

Oto podręczny słownik gwary warszawskiej dotyczącej nazw miejskich: 

Gwara warszawska  Język polski 

Wileńszczak  Dworzec Wileński  

Poniatoszczak Most Poniatowskiego  

Kercelak  Plac Kercelego  

Pawiak  Więzienie przy ul. Pawiej  

Dzielnica  Getto żydowskie  

Czarna giełda lub niemiecki Kercelak  Plac przed Dworcem Głównym, między 

Chmielną, Marszałkowską i Alejami 

zamieniony na parking dla samochodów 

Wehmachtu. Tu prowadzono handel z 

wojskowymi szoferami. 

Gęsiówka  Więzienie przy zbiegu ulic Gęsiej i 

Zamenhofa  

Kacet  Obóz koncentracyjny  

Żydowska autostrada zbawienia Podziemne przejścia w getcie 

żydowskim w celu utrzymania 

kontaktów z innymi grupami 

powstańczymi w czasie Powstania w 

getcie 

 

CZY ROZUMIESZ ZDANIA?  

Dzisiaj jechałam przez Poniatoszczak.  

Wczoraj spacerowałam koło Pawiaka. 

Ostatnio na historii dowiedziałam się 

o kacetach.  

  

Autor: Anna Grądziel 

klasa 6g 

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy 
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Z SERII „POMNIKI WARSZAWY” 

 POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W. Chotomska 

“Dzieci stawiają pomnik” 

Co Kopernik robił? Wiecie? 

- On coś odkrył pierwszy w świecie... 

- Mnie obiło się o uszy, 

że Kopernik Ziemię ruszył. 

- Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 

polskie wydało go plemię. 

- Wstrzymał Słońce? Co to znaczy? 

- Ja wam mogę wytłumaczyć! 

- Tata mówił, że przed laty 

ludzie się nie znali na tym 

i nie wiedział nikt z uczonych, 

jak ten świat jest urządzony 

"Słońce krąży wokół Ziemi" - 

powtarzali ci uczeni 

i pojęcia żaden nie miał, 

że to właśnie krąży Ziemia. 

Krąży, krąży i bez końca 

kręci się dokoła Słońca! 

To Kopernik odkrył pierwszy 

i stąd właśnie jest ten wierszyk: 

"Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 

polskie wydało go plemię" 

 
 
 

POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA I JEGO HISTORIA 

Pomnik Mikołaja Kopernika jest drugim, obok pomnika księcia Józefa Poniatowskiego, dziełem 

duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena zrealizowanym w Warszawie. Rzeźba została 

zamówiona w 1820 roku. Pomysłodawcą postawienia pomnika przed ówczesną siedzibą 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk był Stanisław Staszic, który od razu pokrył część kosztów. Gipsowy 

model postaci Kopernika trafił do Warszawy z Rzymu dopiero w 1827 roku. 

11 maja 1830 roku zebrany na Krakowskim Przedmieściu tłum wraz z muzykami i śpiewakami 

udał się w stronę kościoła Św. Krzyża, żeby rozpocząć uroczystość od zamówionej wcześniej 

mszy świętej. Msza jednak nie odbyła się, ponieważ Mikołaj Kopernik wyklęty został przez 

papieża za to, że systematem swoim zgrzeszył przeciw Pismu świętemu. Zdaniem duchownych 

uczcić obchód jego mszą św. byłoby świętokradztwem.  
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Zasłona przykrywająca posąg spadła, zabrzmiała huczna muzyka i hymn stosowny do 

okoliczności; okrzyki ludu rozdzierały powietrze.  

Rzeźba przedstawiała siedzącego astronoma z cyrklem w prawej dłoni i strefą armilarną w 

lewej dłoni, na cokole znajdowały się dwa napisy – 

 po łacinie:  

NICOLAO COPERNICO GRATA PATRIA  

i po polsku:  

MIKOŁAYOWI KOPERNIKOWI RODACY. 

Mimo tragicznych losów w czasie II wojny światowej, szczególnie po powstaniu warszawskim, 

kiedy figura Kopernika została zrzucona z cokołu przez niemieckie oddziały niszczące stolicę i 

wywieziona z Warszawy, oryginalna rzeźba przetrwała do naszych czasów. Po wojnie pomnik 

został odnaleziony na złomowisku we wsi Hajduki Nyskie, skąd natychmiast przewieziono go do 

Warszawy i bez naprawy przeniesiono na poprzednie miejsce. W 1949 roku pod kierunkiem 

Stanisława Jagmina i J. Chojnackiego w 

warszawskiej odlewni Braci Łopieńskich 

dokonano restauracji pomnika, uzupełniając 

ubytki i łatając dziury po pociskach.   

 

W maju 2007 na placyku wokół pomnika 

został umieszczony model Układu 

Słonecznego uwieczniony w De revolutionibus 

orbium coelestium . 

W nocy 1/2 lipca 2008 pomnik został 

zdewastowany.  

Sprawca dewastacji zerwał z lewej dłoni 

Kopernika sferę armilarną. 

CIEKAWOSTKI O MIKOŁAJU KOPERNIKU 

Mikołaj Kopernik był nie tylko wybitnym 

astronomem, ale interesował się także 

medycyną, matematyką, kartografią i ekonomią. 

Zajmował się badaniem przyczyn zarazy w Olsztynie. Odkrył wkrótce, że jej głównym powodem 

był spożywany zanieczyszczony chleb, bowiem pieczywo często lądowało na ziemi, po czym 

było konsumowane razem z brudem i zarazkami. Kopernik wpadł wówczas na pomysł, aby 

smarować pieczywo masłem, aby przywierający do pieczywa bród zniechęcał ludzi do jedzenia. 

W efekcie, ludność zaczęła dostrzegać problem. Brudny chleb przestał gościć w jadłospisie. 

Zaraza ustąpiła, natomiast samo smarowanie chleba masłem stało się popularne w całej 

Europie.  

Miał dwie młodsze siostry: Barbarę i Katarzynę, oraz starszego brata Andrzeja.  
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Jego dzieło De revolutionibus orbium coelestium ukazało się w 1543 roku. Mikołaj 

Kopernik zadedykował swą pracę papieżowi Pawłowi III.  

De revolutionibus orbium coelestium ukazało się w języku łacińskim, początkowo 

docierając tylko do wąskiego grona zainteresowanych naukowców.  

W 1616 roku władze duchowne umieściły De revolutionibus orbium coelestium  w 

indeksie ksiąg zakazanych, poruszając tylko światłe umysły do studiowania teorii Kopernika.  

De revolutionibus orbium coelestium .skreślono z indeksu w 1828 roku. Dźwignią 

postępu było wtedy dzieło Galileusza „Dialog o dwu najważniejszych układach świata: 

ptolemeuszowym i kopernikowym”, które to w roku 1835 potwierdzało teorie 

heliocentryczną. 

 

Czy umiesz rozwiązać rebus? 

🛤 y  + uń 
NETOGRAFIA: 

https://fajnepodroze.pl/mikolaj-kopernik-ciekawostki/ 

https://muzhp.pl/pl/e/1858/odsloniecie-pomnika-mikolaja-kopernika-w-warszawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Miko%C5%82aja_Kopernika_w_Warszawie 

 
 

   

 

 

  

SPACERKIEM  PO WAR 

 

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Szymon Iwańczuk 

klasa 6g 

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy 
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Muzeum   Narodowe  w   Warszawie 

 

Budowę obecnego budynku muzeum, prowadzoną z funduszy miejskich, 

rozpoczęto w 1927 roku według projektu Tadeusza Tołwińskiego, a zakończono 

w 1938 roku. 

Muzeum jako instytucja istniało już od 1862 

roku i mieściło się na ulicy Wierzbowej 11, 

później  przeniesione , w 1916 roku, na ulicę 

Podwale 15. 

W 1938 roku zbiory przeniesiono do nowego 

budynku. Inauguracyjną ekspozycją była 

wystawa poświęcona dziejom Warszawy pt. 

„Warszawa wczoraj, dziś, jutro”. 

W czasie okupacji większość zbiorów została 

wywieziona do Niemiec, a sam budynek miał 

zostać wysadzony, do czego ostatecznie na 

szczęście nie doszło. 

Dzięki pracownikom Muzeum  Narodowego i jego 

dyrektorowi,  Stanisławowi Lorentzowi, udało się 

w czasie wojny ocalić wiele dzieł sztuki i 

zgromadzić część dokumentacji wykorzystanej 

później przy odbudowie. 
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Po wyzwoleniu, 3 maja 1945 roku otwarto w muzeum wielką wystawę pt. 

„Warszawa oskarża”  ukazującą wojenne straty stolicy. 

 

Obecnie ekspozycja Muzeum Narodowego składa się   z kilku galerii.    

                                   

W Galerii Sztuki Starożytnej szczególnie 

interesujące są eksponaty pochodzące ze  

starożytnego Egiptu. Można tu obejrzeć  

prawdziwe mumie. 

 

 

Niezwykle efektownie przedstawia się Galeria 

Sztuki Średniowiecznej z bajecznie kolorowymi 

gotyckimi rzeźbami oraz gablotami 

prezentującymi warsztat średniowiecznych 

artystów.  

 

 

W Galerii Malarstwa Polskiego prezentowane są płótna najwybitniejszych  

polskich artystów. 

Największe wrażenie robi gigantyczny obraz   Jana Matejki „Bitwa pod 

Grunwaldem”.  Ma on  987 cm szerokości i 426 cm wysokości.   
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Chlubą Muzeum Narodowego jest Galeria Faras. Prezentuje ona średniowieczne 

chrześcijańskie freski z północnej  Afryki. Tego typu dzieła, poza Warszawą, 

można obejrzeć tylko w Muzeum Narodowym w Chartumie. 

Oprócz tego w Muzeum Narodowym znajduje się Galeria Sztuki Obcej 

Nowożytnej, Galeria Sztuki Współczesnej, są tu Zbiory Sztuki  Zdobniczej i 

Gabinet Monet i Medali. 

Muzeum organizuje lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia 

okolicznościowe. 

O Muzeum Narodowym większość z Was słyszała, może nawet tam była.   

 

A kto wie o Muzeum Sztuki Dziecka założonym przez 

artystkę Barbarę Szydelską ? Istnieje od 1965 roku i zgromadziło już 5000 prac.   

 

 

 

 

 

 

Mieści się ono w zabudowaniach 

fortu, Ul. Forteczna 12, w parku im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu.  

Jest wspierane materialnie i organizacyjnie przez Fundację Dziecko i Sztuka. 

Gromadzone są tam zbiory plastycznej twórczości 

dziecięcej z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki i 

innych technik. 
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Przy muzeum istnieje Pracownia Plastyczna zapewniająca dzieciom opiekę  

fachowców  i  znakomite warunki rozwijania zdolności. 

  

Bibliografia i netografia: 

- K.Mórawski, W.Głębocki   „ Bedeker  Warszawski” 

- P.Beręsewicz „ Warszawa spacery z Ciumkami” 

- www.muzeumsztukidziecka.pl 

- www.fundacjadantian.com 

- www.tpw.org.pl/strona-glowna.html 

- www.wybocza.pl 

- www.rp.pl 

- https://artsandculture.google.com 

- www.museo.pl 

 

Maria Kozikowska 6D 

 

 

 

 

http://www.muzeumsztukidziecka.pl/
http://www.tpw.org.pl/strona-glowna.html
https://artsandculture.google.com/
http://www.museo.pl/
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Czarnobyl  

  

Czarnobyl to miasto na Ukrainie u ujścia rzeki Uż do Pyrypeci. 26 kwietnia 1986 
roku doszło w tamtejszej elektrowni jądrowej do eksplozji. Zginęło wtedy 31 

osób. Właśnie tego dnia obchodzimy Między Narodowy Dzień pamięci o katastrofie w 

Czarnobylu.  

  

Co się wydarzyło?  

Z wybuchem związany był błąd operatora. Nastąpiło przegrzanie rdzenia reaktora, 

eksplozja, pożar i w konsekwencji rozprzestrzenienia substancji radioaktywnych.  

  

Jakie lekarstwo brało się, aby się nie zatruć?  

Płyn Lugola stał się szeroko znany przez to wydarzenie. Wtedy piło się go, aby 

uchronić tarczycę przed wchłonięciem radioaktywnego izotopu jodu.  

  

  

Czy w dzisiejszych czasach możliwe jest tam przebywać?  

Ludzie stopniowo przyjeżdżają, jednak można tam pozostać na ok. 4 dni.   
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Źródła zdjęć i tekstu:  
 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/krajobraz-miasta-
prypec_11890831.htm#page=1&query=Czarnobyl&position=1  
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Czarnobylskiej_Elektrowni_J%C4%85drowej#/media/Plik:Chern
obylreactor_1.jpg 
 
 
 
 

Przygotowała:  

Maja Mróz 6A  
 

 

 

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/krajobraz-miasta-prypec_11890831.htm#page=1&query=Czarnobyl&position=1
https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/krajobraz-miasta-prypec_11890831.htm#page=1&query=Czarnobyl&position=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Czarnobylskiej_Elektrowni_J%C4%85drowej#/media/Plik:Chernobylreactor_1.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Czarnobylskiej_Elektrowni_J%C4%85drowej#/media/Plik:Chernobylreactor_1.jpg

