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Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy, współautorzy haseł : 

Anna Grądziel , Maja Grzybowska, Kacper Tomasiewicz  

 

 

 

1.  Moja szkoła - wiersz na powitanie nowego  

  roku szkolnego  

   Emilia Naranowicz, klasa 5a 

2.  Nadchodzi jesień 

   Jagoda Derwińska, klasa 6f 

3.  Pamiętajmy o Powstaniu Warszawskim 

4.  II wojna światowa  

   Filip Dąbrowski , klasa 6a 

5.  Stefan Starzyński – prezydent walczącej  

  Warszawy – krzyżówka 

 

 

6.  Zamek Królewski w Warszawie 

   Maria Kozikowska, klasa 6d 

7.  Sposoby niemarnowania wody 

   Maja Mróz, klasa 6a 

8.  Zaproszenie na wieczorki filmowe  

  w naszej szkole 

9.  Co pojawi się w naszej gazetce  

       już niebawem ?  
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Moja Szkoła 
 

Witaj nasza ukochana Szkoło! 

Jest nam niezmiernie wesoło! 

Tu śmiało przychodzić możemy, 

pogłębiać wiedzę - dobrze to wiemy! 

 

Numer 209 na naszej tarczy, 

to nasza Duma! - to wystarczy. 

Szczycimy się wielkim patronem, 

tyś Szkoło naszym drugim domem. 

 

Bohaterem jest Hanka Ordonówna 

- czuła, empatyczna, prawdomówna. 

Wrażliwa i nieobojętna na krzywdę dzieci, 

niech słońce dla Niej już zawsze świeci. 

 

Kochani są nasi nauczyciele, 

co dzień uczymy się od nich wiele. 

Najlepsze pomysły zawsze doceniają, 

a osiągnięte sukcesy pięknie nagradzają. 

 

W naszej Szkole nie ma przemocy, 

wszyscy chętnie udzielą pomocy. 

Tu chronimy prawa każdego - 

dziecka, młodzieży i dorosłego. 

 

Szkoła zaprasza, zachęca, jednoczy, 

możesz zapukać tu w dzień w nocy. 

Darzy nasz wielką życzliwością, 

okażmy jej szacunek z wzajemnością. 

 

Przystań tu chociaż na chwilę, 

i pomyśl o naszej Szkole mile. 

Niech uśmiech zagości na Twojej twarzy, 

niejeden o takiej Szkole może tylko pomarzyć! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Emilia Naranowicz 

Klasa 5a 
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Jesienią liście się złocą i czerwienieją.  
A co tam słychać u pięknego słońca?  
Słońce ogrzewa piękne drzewa.  
Dookoła milion błyszczących się kasztanów.   
O, a co to?  
Dzieci biegną,   

zbierać kolorowe liście i brązowe kasztany.  
W lesie pełno grzybiarzy.  
Czego oni tu szukają?  
Szukają grzybów i skarbów jesieni.  
 
AUTOR:  JAGODA DERWIŃSKA ,  K LA SA 6F  

 
 
 
 

Foto: Paweł Dyński 

Foto: Joanna Dyńska 
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Rozpoczęcie: 1 września 1939 

Zakończenie: 2 września 1945 

Trwała: 6 lat 

 

1 września 1939 III Rzesza w porozumieniu ze ZSRR dokonała 

zbrojnego ataku na Polskę na całej długości granicy. Przyczyną agresji była 

chęć zawładnięcia Polską i sąsiadującymi krajami. 

17 września 1939 bez określonego powodu zaatakowała Polskę również 

Armia Czerwona*. 

Niemcy do ataku na Polskę przeznaczyli: 

-1,85 mln żołnierzy 

-2,7 tys. czołgów 

- ok. 10 tys. dział polowych i moździerzy  

- ok. 2 tys. samolotów 

Wobec sił armii Polski dowodzonej przez gen. E. Rydza-Śmigłego 

dysponującej tylko: 

- 1 mln żołnierzy 

- 4,3 tys. dział 

- 670 czołgami i samochodami rozpoznawczymi 

- 400 samolotami 

(Polacy nie mieli żadnych szans) 

Po błyskawicznym ataku na Polskę (Blitzkrieg) agresja Niemiec rozlała się 

na całą Europę i Świat. Hitler próbował nawet podbić Rosję, ale mu się nie 

udało. 

 

*wojska ZSRR 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
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Mapa wojny obronnej Polski w 1939 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bombowiec Junkers Ju 88 (niemiecki) 

Źródła: Wikipedia i Encyklopedia Powszechna PWN 

  

  

Opracował Filip Dąbrowski,  

klasa 6A 
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Stefan Starzyński – prezydent walczącej Warszawy  

 
 

  

Uczniowie z klas 4-8, którzy rozwiążą bezbłędnie krzyżówkę, proszeni są o zgłoszenie się do p. Moniki 

Dyńskiej. Na trzy pierwsze osoby czeka niespodzianka. Oczywiście autorzy krzyżówki wyłączeni są z 

tego zadania.       
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Poziomo 
 
5. Imię najstarszego brata Starzyńskiego, nadane na pamiątkę dziadka - powstańca 

listopadowego. 

6. Cmentarz, na którym znajduje się symboliczny grób Starzyńskiego. 

9. Miasto, w którym urodził się Stefan Starzyński. 

10. Jaką najwyższą funkcję pełnił w Warszawie Stefan Starzyński? 

 

Pionowo 
 

1. Był nim trzykrotnie odznaczony. 

2. Drugie imię Stefana Starzyńskiego. 

3. Warszawski ogród, w którym stał do 2008 roku pomnik bohatera tej krzyżówki. 

4. Jak nazywał się dziennik, który w okresie gimnazjum kolportował Starzyński? 

7. Warszawskie więzienie, w którym Starzyński  spędził miesiąc skazany za 

działalność w Związku Młodzieży Postępowo - Niepodległościowej 

8. Kierunek, który Starzyński studiował na   Wyższych Kursach Handlowych Augusta 

Zielińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 By Nieznany - NAC (http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/158841/bd80ad1b06f120308f39e618df4c9d3e/), Domena publiczna, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39338479 

   

Autorzy haseł: Anna Grądziel, Maja Grzybowska, Kacper 

Tomasiewicz 

klasa 6g 

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy 
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Zamek Królewski  w  Warszawie 

 
oczątki  warszawskiego zamku 

królewskiego, podobnie jak i całego 

miasta, były dość skromne.  Na przełomie 

XIII i XIV  wieku powstała niewielka 

drewniana warownia na skraju skarpy wiślanej. 

Gród miał znaczenie wyłącznie lokalne. 

Pozostawał daleko w tyle za Płockiem i Czerskiem. 

Zamek nie od razu wyglądał tak jak teraz. Najpierw był małym obronnym  

zameczkiem nad Wisłą, potem główną siedzibą książąt mazowieckich. 

Znajdował się on poza granicami miasta, gdyż posiadał własne obwarowania. 

Oddzielony był nie tylko murem ale i strumieniem.   

Kariera zamku nabrała gwałtownego przyspieszenia w 1526 roku, kiedy całe 

Mazowsze zostało przyłączone do Korony. Zamek stał się jedną z królewskich 

rezydencji i królowie zaczęli w nim bywać coraz częściej. 

Kolejni władcy dobudowywali nowe piętra, skrzydła i sale, a zamek rósł jak na 

drożdżach. 

W 1569 roku Warszawa została wyznaczona na miejsce obrad sejmów 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polski i Litwy. Dobudowano wtedy nowe 

renesansowe skrzydło, do którego przeniesiono królewską rezydencję. 

Poprzednie królewskie komnaty przebudowano dla potrzeb sejmowych. 
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Największa rozbudowa  miała 

oczywiście miejsce na początku XVII 

wieku, kiedy to  król  Zygmunt  III  

Waza przeniósł stolicę do  Warszawy.  

Dostawiono wtedy kolejne skrzydła i 

w ten sposób powstał wewnętrzny 

pięciokątny dziedziniec. 

Zamek stał się wtedy budowlą 

barokową i zyskał bardzo bogate  wyposażenie, które niestety zostało w dużej 

części zrabowane przez Szwedów podczas potopu. 

Złotym okresem w dziejach 

warszawskiego zamku było panowanie 

Stanisława  Augusta Poniatowskiego. 

Prywatne apartamenty królewskie 

urządzono z prawdziwym przepychem w 

stylu klasycystycznym. Król,  znany 

miłośnik  pięknych przedmiotów, 

zgromadził w swojej rezydencji cenną 

kolekcję mebli, ozdób, książek i dzieł 

sztuki.  

Najwspanialszy moment w swojej historii przeżył zamek,                                  

kiedy to 3 maja 1791 roku w Sali Senatorskiej uchwalono słynną konstytucję. 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 1 
                                                                                                                          wrzesień 2020 r. 
 

Po okresie szczytowego rozwoju nastąpił okres upadku. Zaborcy wywieźli 

najcenniejsze dzieła sztuki. Wspaniałe pomieszczenia zamienili na biura, 

mieszkania, a nawet koszary. Budowla znalazła się w stanie mocno zaniedbanym. 

W okresie międzywojennym Zamek Królewski stał się oficjalną  rezydencją 

najpierw naczelnika państwa, a potem prezydenta Rzeczpospolitej.  

W 1921 roku udało się odzyskać część wywiezionych przez zaborców dzieł sztuki 

i po renowacji przywrócono pomieszczeniom zamkowym wygląd z końca XVIII 

wieku.   

 

W czasie II wojny światowej sam 

Adolf Hitler wydał rozkaz zniszczenia 

Zamku Królewskiego jako symbolu 

polskiej państwowości. We wrześniu 1939 

roku spadły na Zamek bomby zapalające. 

Wtedy jeszcze udało się ugasić pożar i 

uratować wyposażenie wnętrz. We 

wrześniu 1944 roku zamek został 

wysadzony w powietrze. Na szczęście dzięki poświęceniu historyków i 

pracowników zamku udało się ukryć sporo dzieł sztuki, elementów wyposażenia, 

a także detali architektonicznych.  

Po wojnie decyzja o odbudowie zamku zapadła dopiero w 1971 roku, a 

pod koniec lat siedemdziesiątych można było już zwiedzać zrekonstruowane 

wnętrza.  

Akt zakończenia odbudowy Zamku Królewskiego przekazano 31 sierpnia 1984 

roku. 
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Bibliografia: 

 - Karol Mórawski, Wiesław Głębocki „ BEDEKER WARSZAWSKI”  

 - Paweł Beręsewicz „ WARSZAWA. Spacery z Ciumkami” 

 - Adolf Ciborowski „ WARSZAWA o zniszczeniu i odbudowie miasta” 

 

Maria Kozikowska 6D 
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Polska cierpi z powodu suszy już od kilku lat, a nasze zasoby słodkiej wody są jednymi                           

z najniższych w Europie i wciąż się kurczą. Zmiany klimatu powodują zmianę charakteru 

opadów atmosferycznych – brak opadów śniegu, gwałtowne i intensywne deszcze. Przez to 

woda nie zatrzymuje się w glebie, tylko spływa do morza. Z kolei rosnąca temperatura sprawia, 

że coraz więcej wody z powierzchni odparowuje do atmosfery. Efekt cieplarniany jest jedną 

z głównych przyczyn kurczących się zasobów wody w Polsce. Musimy zacząć dbać o każdą 

kroplę wody. 

 

 

Sposoby niemarnowania wody 

 

1. Zakręcaj kran podczas mycia zębów i rąk. 

 

       

 

 

 

 

 

2. Bierz szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie, wyłączaj wodę podczas 

namydlania się. 
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3. Zlikwiduj źródła nawet najmniejszych wycieków w kuchni i w łazience. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Myj naczynia w zmywarce zamiast ręcznie. Zmywarka zużywa średnio 3 

razy mniej wody, niż mycie ręczne. Kiedy jest to możliwe włączaj program 

ECO w pralce i zmywarce.  Nie uruchamiaj pralki i zmywarki jeśli są tylko 

częściowo zapełnione. 
 

     
 

 

5. Ogranicz zużycie produktów jednorazowych, takich jak tworzywa 

sztuczne – produkcja każdego z nich wymaga zużycia wody. 
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6. Ogranicz spożycie mięsa, bo jego produkcja zużywa ogromne ilości 

wody. Nie marnuj żywności – do jej produkcji, transportu i 

przetworzenia również potrzebna jest woda. 

 
 

  
 

 

7. Jeśli masz ogród, zbieraj deszczówkę i podlewaj nią rośliny – np. 

stawiaj  

beczki pod rynnami. Podlewaj rośliny wczesnym rankiem – dzięki 

niższej temperaturze powietrza mniej wody odparuje. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Maja Mróz, kl. 6a 

Grafiki: freepik.com 
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ZAPROSZENIE NA WIECZORKI 

FILMOWE 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

wszystkich uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych  

na wieczorne spotkania dyskusyjno-filmowe, które będą się 

odbywały  

pod koniec każdego miesiąca w naszej szkole. Szczegółowe 

informacje pojawią się przed każdym spotkaniem w dzienniku 

oraz na szkolnym FB 

 

 

Przewidywany czas trwania każdego wieczorku to około 2 h. 

Aleksandra Kuźmińska, Łukasz Wachowski 
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Co pojawi się w naszej gazetce już niebawem ? 

 

Już od kolejnego numeru sprawdzamy nowości ☺ 

 

 

➢ Weźmiemy na  warsztat nasz język, a dokładnej regionalizmy. Ziemniak, kartofel czy 

pyra? Idziemy na dwór czy na pole? Jak uniknąć wpadek językowych- podpowiemy już 

od następnego numeru.  

 

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy zapoznawać nas będzie z gwarą warszawską w serii 

Warszawa jest klawa! Przetrzyjcie patrzałki i ruszcie makówką, a zdobędziecie w 

naszej szkolnej ferajnie tytuł klawego gościa z warsiaską nawijką.  

 

➢ Pojawi się także cykl „Zapisane w gwiazdach” – czy data urodzenia w 

jakiś sposób wpływa na nasz charakter i usposobienie? Spróbujemy Wam 

podpowiedzieć analizując dane astrologów.  

 

 

 

➢ Trzecia nowość to sekcja dla twórców- jeśli chcesz się pochwalić swoją twórczością 

(wiersze, krótkie formy), zapraszamy do publikacji i współpracy!  

 

➢ Sławni Polacy – to zapowiedź kolejnego cyklu, który pojawi się na 

stronach naszej gazetki. Krótkie  notki biograficzne, osiągnięcia, dlaczego 

warto ich znać.  

 

 

 

➢ Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy otwiera w tym roku cykl Pomniki Warszawy. 
Będą zadania i miłe niespodzianki!  

 

 

 


