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1.  Z serii Sławni Polacy - Hanka Ordonówna.  

             7 grudnia obchodzimy Święto Patronki 

             naszej szkoły.  

    Oliwia Zych, klasa 7B -artykuł, Maja Grzybowska – klasa 6g – 

     prezentacja 

2.  Akcja BohaterON w naszej szkole 

 Sebastian Podhorodecki , klasa 6a 

3.  Pomoc medykom 

 Wiktor Kupczak, klasa 6a 

4.  Jak nie wypaść z formy w czasach nauki zdalnej             

 i pandemii? 

 Filip Dąbrowski , klasa 6a   

5.  Poradnik - Jak pracować w domu podczas  

              nauki zdalnej? 

 Lena Lipińska, klasa 6a 

6. Zmiany w kalendarzu szkolnym 

Maja Mróz, klasa 6a 

7.  Gwara podhalańska 

               Zuzanna Mrozik, klasa 6a 

8. Czy wiedziałeś, że znak zodiaku może  

 powiedzieć, jakim jesteś człowiekiem? – Strzelec 

9. Tradycja Szopek Bożonarodzeniowych w Warszawie 

              Maria Kozikowska, klasa 6d 

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

Karolina Borzym, Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy, klasa 6g 

11. Z serii „Pomniki Warszawy” – Jan III Sobieski 

Tymoteusz Pielak, Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy, klasa 6g 

12. Z serii „Pomniki Warszawy” – Adam Mickiewicz 

Jagoda Derwińska, , klasa 6f 

13. Jak być EKO w Boże Narodzenie? 

    Filip Dąbrowski , klasa 6a   
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Autor: Oliwia Zych, klasa 7B                                                                     

 

Sławni Polacy – Hanka Ordonówna 

 

Szanowni Czytelnicy! 

 7 grudnia po raz 29 obchodzimy Dzień Patrona naszej szkoły. Zapytani o jego imię i nazwisko 

bez trudu odpowiecie: Hanka Ordonówna. Któż z Was jest jednak w stanie powiedzieć coś więcej na 

jej temat? Czy wiecie kim tak naprawdę była słynna Ordonka?   

 Bez wahania mogę powiedzieć, że Hanka Ordonówna, a właściwie Maria Anna Pietruszyńska 

była kobietą niezwykłą.  Z natury była  nieśmiała, ale pogodna i z poczuciem humoru. Zapamiętano 

ją jako osobę serdeczną, chętną do pomocy. Obce jej były intrygi i plotki. Zawistnym koleżankom 

gotowa była oddać miejsce w przedstawieniu. 

Czy wiecie skąd wziął się jej pseudonim artystyczny? Otóż Dyrekcja teatru baletowego, do 

którego należała artystka zasugerowała przybranie pseudonimu artystycznego. Dziewczyna 

zdecydowała się na swoje drugie imię – Anna – i nazwisko Ordon, od wiersza Mickiewicza „Reduta 

Ordona”. Od roku 1922 Ordonówna staje się gwiazdą kabaretu „Qui pro Quo”. Odnosi sukcesy w 

życiu zawodowym jako polska piosenkarka, autorka wierszy i tekstów piosenek, tancerka i aktorka. 

Zostaje wykonawcą szlagieru „Miłość ci wszystko wybaczy”.  Ale czy wiedzieliście, że przez całe  

życie podkreślała swą charyzmatyczną osobowość? Nosiła wydekoltowane sukienki, a także jako 

jedna z pierwszych w Polsce - spodnie. Większość swoich kostiumów scenicznych zaprojektowała 

sama. Kapelusze nosiła na bakier, aby ukryć pod nimi bliznę na skroni po niecelnym strzale, jaki 

zadała sobie usiłując popełnić samobójstwo, po tym jak opuścił ją ukochany Janusz Sarnecki. 

Stworzyła w ten sposób modę na rozmaite czapeczki, fantazyjnie udrapowane chusty i rozłożyste 

kapelusze. Przyznajcie rację! Cóż za gust i odwaga! 

 Na pochwałę i zachwyt zasługuje  postawa naszej patronki w czasie II wojny światowej. We 

wrześniu 1939 Hanka włożyła mundur Strzelca Podhalańskiego i wraz z akordeonistą ruszyła na 

dworzec śpiewać żołnierzom. W listopadzie 1939 roku, kiedy zaprotestowała przeciw projekcjom 

hitlerowskiego filmu o zajęciu Warszawy, aresztowało ją gestapo. Z więzienia na Pawiaku wyszła w 

lutym 1940 roku, dzięki interwencji męża, obywatela litewskiego (spowinowacony z rodziną 

Tyszkiewiczów król Włoch Wiktor Emanuel II interweniował u Hitlera).  

Wyjechała do Wilna, wówczas pod okupacją litewską, gdzie jej pierwszy występ, w sali Teatr 

na Pohulance stał manifestacją narodową. Tam w latach 1940–1941 grała także w Lutni i w Polskim 

Teatrze Dramatycznym. Po aneksji Litwy przez ZSRR, NKWD aresztowało jej męża z powodu jego 

politycznego zaangażowania – opieki nad obywatelami polskimi na Litwie z ramienia Rządu RP na 

Obczyźnie – i wywiozło go na Łubiankę w Moskwie. W tym samym czasie władze sowieckie 

zwróciły się do Ordonówny z propozycją koncertów w Moskwie. Po początkowych wahaniach, 

artystka zaakceptowała tę propozycję nie do odrzucenia, mając nadzieję na uratowanie męża. Jej 

występy, znakomicie zresztą przyjmowane, przerwała wojna niemiecko–sowiecka (22 czerwca 

1941).  Ordonówna próbowała wrócić do Wilna. Tymczasem radzieckie władze nakłaniały ją do 

przyjęcia obywatelstwa ZSRR. Gdy odmówiła, została aresztowana za… nieposiadanie 

przynależności państwowej i zesłana do sowchozu – tuczarni świń – pod Kujbyszew nad Wołgą. 

Tam, ze względu na trudne warunki życia, powróciła jej choroba płuc. Po uwolnieniu w następstwie 

układu Sikorski-Majski (30 lipca 1941) Ordonówna początkowo zawędrowała do teatru tworzącego 

się w polskim ośrodku w Tocku.  

Przejęta jednak losem najmłodszych, zajęła się organizowaniem pomocy dla osieroconych 

dzieci polskich wygnańców, które udało jej się wywieźć z ZSRR. Z uwagi na pogarszający się stan 

zdrowia, wraz z sierocińcem została ewakuowana przez Bombaj w Indiach do Bejrutu w Libanie, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
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gdzie jej mąż – również zwolniony dzięki traktatowi Sikorski-Majski – był wtedy pracownikiem 

Poselstwa Polskiego w Bejrucie.  

Z książki "Tułacze dzieci", którą Hanka Ordonówna wydała w 1948 roku w Bejrucie pod 

pseudonimem Weronika Hort, z żywo nakreślonych portretów dziecięcych najbardziej zapada w 

pamięć postać pięcioletniej Kaziuni, oczekującej pochwał za to, że udało jej się ukraść nieco chleba 

i kipiatoku jednej z babuszek. Była to postać fikcyjna, na którą złożyło się kilka dziecięcych losów. 

Wstrząsająca książka, udokumentowana zdjęciami i odbitką rękopisu jednego z opowiadań, opisuje 

epizod niewiele znaczący dla losów całej wojny. Ale jakże ważny dla ocalonych.  

W ostatnich latach wojny mieszkała kolejno w Palestynie, Indiach i Syrii. Po wojnie osiedliła 

się w Bejrucie. Tu razem z Jerzym Petersburskim dała swój ostatni koncert. Ciężko chora na gruźlicę, 

wycofała się z życia estradowego i poświęciła malarstwu. 

Nie powinniśmy zapominać o takich osobach. Nie możemy pozwolić, aby ich patriotyczne i 

godne naśladowania postawy poszły w zapomnienie.  

Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować życiem naszej patronki. Nie wiemy, czy 

spotkamy na swojej drodze takie osoby w przyszłości. Doceńmy więc tych, którzy żyli przed nami 

zostawiając nam tak bogate dziedzictwo kulturowe. 
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Prezentację możesz obejrzeć i posłuchać piosenki na stronie internetowej naszej szkoły. 
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BohaterON 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BohaterON to polska kampania mająca na celu przypomnienie 

oraz uhonorowanie powstańców warszawskich, którzy to w 1944 

roku poszli tłumnie do powstania. Jest organizowana od 2016 

roku. Wyraz ten jest połączeniem dwóch słów polskiego 

,,bohater’’ i angielskiego ,,on’’ co oznacza ,,włączyć’’, czyli 

włączyć bohaterów powstania warszawskiego do naszej pamięci. 

Nasza szkoła również pamięta o Powstańcach. Zorganizowaliśmy 

konkurs na kartki dla warszawskich Bohaterów, które już trafiły 

do adresatów.  

 

Sebastian Podhorodecki  

 

 
 
 

 



 
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 3 
                                                                                                                         listopad/grudzień 2020 r. 
 

 

Pomoc Medykom 

 
 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli udział w akcji charytatywnej, 

która miała na celu pomoc pacjentom Szpitala Bielańskiego.  

Pomysłodawczynią była Pani Monika Szadkowska. Szkołę do akcji zgłosiły Pani Ewa 

Smereczyńska i Pani Karolina Wąsik. Natomiast nasi uczniowie wraz z rodzicami 

hojnie wspierali zbiórkę. Przekazaliśmy ogromne ilości wody, napojów, owoców, 

przekąsek, kaw, herbat, środków higieny osobistej, kubków jednorazowych, jednym 

słowem wszystkiego, co może się przydać pacjentom w szpitalu oraz pracującym na 

pełnych obrotach  medykom. Jak wiecie, teraz w dobie pandemii wstrzymane są 

odwiedziny, w związku z tym brakuje tych produktów pacjentom. 

Część restauracji i barów gotuje i przekazuje posiłki medykom. Wolontariusze robią 

zakupy, często też wspomagają w opiece nad pociechami, które niejednokrotnie są 

spragnione swoich rodziców, którzy są na kolejnym dyżurze. 

Każdy z nas może pomóc MEDYKOM, mianowicie: PAMIĘTAJCIE o dystansie, 

dezynfekcji, maseczkach i unikaniu zbędnych kontaktów. 

Dziękujemy naszym Bohaterom. BĘDZIE DOBRZE!!! 

 

 

 

 

Przygotował: Wiktor Kupczak, klasa 6a 
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Jak nie wypaść z formy w czasach nauki zdalnej i pandemii? 

Cześć! Nauka zdalna sprawia, że musimy siedzieć godzinami przed komputerem,       a to 

źle wpływa na kręgosłup. Jednostajna pozycja i brak ruchu może powodować bóle pleców 

i innych części ciała. Stres i napięte mięśnie źle wpływają na psychikę       i sprawność 

fizyczną. By zmniejszyć napięcie mięśni i rozluźnić kręgosłup, pokażę wam trzy ćwiczenia 

odprężająco-rozciągające. 

Ćwiczenie 1: Pozycja węża. 
 

Zalecam zrobić w domu. 
 

Musisz położyć się na brzuchu i podpierając 

się rękami unieść głowę i klatkę piersiową do 

góry, brzuch cały czas dotyka podłoża. 

Wytrzymaj 30 sekund. 

 
Ćwiczenie 2: Pozycja psa z  
głową w dół.  

Zalecam zrobić w domu. 

Musisz stanąć na czterech 

kończynach (nogi i ręce) i powoli 

opuścić głowę w dół. Wytrzymaj 30 

sekund. 

 

Ćwiczenie 3: Pozycja dziecka.  

Zalecam zrobić w domu 
 

Musisz uklęknąć i usiąść na piętach, a 
 
później położyć się na brzuchu i  
wyciągnąć ręce do przodu.  
Wytrzymaj 30 sekund. 
 

Możesz powtórzyć ten ciąg ćwiczeń 2-3 razy. 
 

Rób także ćwiczenia takie jak pajacyki i przysiady, aby poprawić sprawność fizyczną. 

Zdjęcia: Joga-Joga,pl; StresKiler; iStock  

Filip Dąbrowski
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Poradnik 
 

Jak pracować w domu podczas nauki 
zdalnej? 

✓ Zorganizować i przygotować miejsce do nauki- pokój, 
biurko, krzesło, odpowiednie oświetlenie, porządek w 
miejscu pracy 

✓ Zakupić lub wypożyczyć komputer-musi posiadać głośnik, 
kamerę, szybki Internet 

✓ Przygotować rzeczy do pracy- książki, zeszyty, rzeczy 
potrzebne do danych lekcji 

✓ Przygotować plan dnia - czas na lekcje zdalne, czas na prace 
domowe, czas na odpoczynek (spacer), czas na relaks lub na 
zajęcia dodatkowe, 

✓ Zadbać o posiłki i napoje 

✓ Higiena nauki – przerwy między zajęciami, rozprostować 
plecy, czas na kontakt z koleżankami i kolegami, 
odpoczynek, rozmowa z rodziną, ćwiczenia rozciągające 

 

                                        Lena L ip ińsk a,  k lasa 6a  
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Zmiany w kalendarzu szkolnym 2020/2021 

Przerwa świąteczna 

Przerwa świąteczna zaczyna się 23 grudnia 2020 r.              

i kończy się 1 stycznia 2021 r. – jest to pierwszy dzień 

Nowego Roku. Następnie 2 i 3 stycznia to weekend.  

 

Ferie zimowe 

Ferie zimowe startują 4 stycznia 2021 r., zaraz po 

przerwie świątecznej. Wiemy, że wcześniej  ferie                 

w poszczególnych województwach miały rozpoczynać 

się w różnych terminach. Ale w tym roku mamy 

niespodziankę! Ze względu na obecną sytuację 

związaną z pandemią koronawirusa ustalono, że                 

w tym sezonie cała Polska będzie miała przerwę 

zimową w jednym terminie. Oznacza to, że ferie w 

całym kraju będą trwały od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

Podsumowując – w tym roku uczniowie mają wolne od 23 grudnia 2020 r. aż do 

17 stycznia 2021 r., czyli łącznie 26 dni kalendarzowych. 

 

Przygotowała: Maja Mróz, 6a 
Grafiki: freepik.com 
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Jadąc w góry, przyda nam się znajomość tamtejszej gwary ☺ 

 

GWARA   PODHALAŃSKA 

 

Nudzi się – cni się 

Dzień – dzioj 

Płakała – krzycała 

Nowy Targ – miasto 

Muzyka - kapela  

Ognisko - watra  

Portmonetka – pularysek 

Łzy –płacki 

Powietrze – para 

Księżyc – miesionek 

Mama - matuś 

Chustka – smatka 

Trzeba – ceba 

Wąż – god 

Kochanka – frajerka 

Okno – łokno 

Tłusty –masny 

 

Wykorzystane internetowe strony 

http://kochamytatry.pl/ciekawostki/slowa-gwary-goralskiej-warto-znac/ 

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,385775.html?disableRedirects=true 

 

Zuzanna Mrozik, klasa 6a 

 

 

 

http://kochamytatry.pl/ciekawostki/slowa-gwary-goralskiej-warto-znac/
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,385775.html?disableRedirects=true
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Czy wiedziałeś, że znak zodiaku może 

powiedzieć, jakim jesteś człowiekiem?  

 

Strzelec  
22 listopada- 21 grudnia 

 

Żywioł- ogień 

kolor- turkusowy, oliwkowy 

część ciała- biodra, uda 

 

Cechy charakteru: 
 

Strzelce są znane z miłości do przygody oraz wolności. Ich największym 

wrogiem jest rutyna, więc muszą być w ciągłym ruchu. Lubią poznawać innych 

ludzi oraz nie przepuszczą okazji do nauki. Bardzo lubią odkrywać, a energią 

zarażają innych. Strzelce są zawsze otoczone swoimi przyjaciółmi,  ponieważ są 

bardzo prawe i moralne. 

 

Główne zalety: 

 
Strzelce nie potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się rozwijać. Same dla 

siebie są wielkimi zmianami. Są bardzo dobre w pracach kreatywnych, gdzie 

mogą wykazać się swoją pomysłowością. 
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Główne wady: 

 
Lubią się wywyższać i uważać się od eksperta od wszystkiego. Uważają, że ich 

wybory są dobre, nawet jeśli tak nie jest. Często pouczają innych. 

 

Kobieta: 

 
Jest bardzo kreatywna i lubi podróże. Jest też aktywna fizycznie. Wciąż 

potrzebuje nowych wrażeń. Bardzo szczera i bezpośrednia. 

 

Mężczyzna: 

 
Radosny i dość energiczny strzelec chętnie udziela rad i pomaga innym w 

potrzebie. 

 

Przyjazne znaki: 

 
Baran, Lew, Waga, Wodnik. 
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Opracowano na podstawie: http://znaki-zodiaku.com.pl/ 

Zdjęcia: www.freepik.com 

SZOPKI   

BOŻONARODZENIOWE 

W WARSZAWIE 

Tradycja   ustawiania   szopki   betlejemskiej   dotarła   do  Polski   około                      

XIII  wieku.  Początkowo zwyczaj  ich  budowania mieli tylko zakonnicy.           Z 

czasem jednak zaczęły  je  tworzyć  też  osoby  świeckie.  Zwyczaj  ten  stał  się  

szczególnie    popularny  w Krakowie.  
 

 

 

Warszawa  też ma  wyjątkowe  szopki  bożonarodzeniowe.   Na   pierwszym   

miejscu  znajduje  się  szopka u  kapucynów. 

http://znaki-zodiaku.com.pl/
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Kościół  kapucynów  przy  ulicy  

Miodowej  był  pierwszym  w  Warszawie,  

jaki   odbudowano  po  wojnie.  W  nim  

to  w  1946  roku  zrodziła  się  myśl  

zbudowania  ruchomej  szopki.  

Przez  pierwsze  dwa  lata  znajdowała  się  

ona  w  kaplicy  Bruhlów,  obecnie  od  

1948 roku  w  krypcie  kościoła  kapucyńskiego. 

Została  ona skonstruowana  przez   dwóch  braci  kapucynów:  Piusa  

Janowskiego  i  Konrada  

Wyczewskiego.  W szopce nie ma 

żadnej  elektroniki. Całość  jej 

działania opiera  się na  złożonym  

systemie  pasów, kół i przekładni  

napędzanych tylko  jednym 

silnikiem elektrycznym.  

W panoramie szopki jest stajenka betlejemska ze  Świętą Rodziną, a także osoby 

z Pisma św., historii Kościoła i Polski. Postacie te podążają do stajenki. W tle 

mijają widoki Starego Miasta z Zamkiem Królewskim, kolumnę Zygmunta oraz 

bazylikę św .Piotra na Watykanie.  

Każdego roku pojawiają się też aktualne motywy ze znaczących wydarzeń w 

Kościele i w Polsce. 

Szopka zawsze cieszyła się i cieszy dużym zainteresowaniem zarówno 

odwiedzających  jak  i mediów. Znają ją liczne już kolejne pokolenia 

warszawiaków.  Od czasu swego uruchomienia szopka działa  nieprzerwanie 

każdego roku w okresie  Bożego  Narodzenia. 
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Pierwszą żywą szopkę stworzył św. Franciszek z Asyżu 

prawie 800 lat temu. 

 

W Polsce tradycja budowania szopek z żywymi 

zwierzętami pojawiła  się dopiero w XX wieku.      Na  naszych  Bielanach  przy  

Kościele Kamedułów  na ul. Dewajtis 3 jest całoroczna drewniana szopka. 

Szopkę zaprojektował i wykonał  Józef  Wilkoń- ilustrator, malarz i rzeźbiarz. 

Wyglądem nawiązuje do 

tradycyjnej rzeźby 

podhalańskiej z 44 postaciami.  

To wyjątkowe dzieło stanęło tu 

16 lat  temu. 

W  2019  roku  drewniana 

konstrukcja stajenki wraz z 

rzeźbami  przeszła renowację.  

Pan  Wilkoń  uzupełnił  wszystkie braki, pęknięcia  i szczeliny. Po  naprawie 

szopka wróciła na swoje miejsce wysrebrzona przez naturę. 

Szopka powstała właściwie przez osła  Franka. Najpierw  miał obsługiwać 

karuzelę, ale gdy koncepcja się zmieniła trzeba  było znaleźć dla  niego  miejsce. 

Franek zrósł się z szopką. Bardzo 

lubi tę obecność i trochę  

„zajmuje się” figurami 

podgryzając  je. 
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Frankowi  towarzyszy  w   

zagrodzie   ośliczka  Klara  oraz  

kozy. Szopkę  ze  zwierzętami 

można  odwiedzać przez cały 

rok, nie tylko  zimą.  

W  ogromnej  szopie  obok  

kościoła  św. Stanisława  Kostki  

na  Żoliborzu    urządzana jest  

stajenka, w której w postacie  Świętej Rodziny wcielają się  młode małżeństwa z 

dziećmi. Towarzyszą im chóry anielskie, pasterze, a także zwierzęta i ptactwo.  

Szopkę można oglądać od 25 grudnia do 6 stycznia w godz. 11-19.  

 

Żywa szopka znajduje się pod katedrą Polową Wojska Polskiego na ul. Długiej 

13/15  oraz  pod katedrą  św. Floriana  ul. Floriańska  3.   
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Są to malutkie szopki z owieczkami, 

Na Ursynowie natomiast przy parafii św. Tomasza na ul. Dereniowej stoi 

całoroczna „ Ursynowska zagroda” z konikami, barankami, kozami, owcami, 

królikami, kurami oraz gołębiami. 

Na okres Bożego Narodzenia zagroda zamienia się w szopkę. 

 

 

 

Netografia: 

www.skomplikowane.pl 

www.dlakatolika.pl 

www.kapucyni.warszawa.pl 

www.patrzacwjednastrone.waw.pl 

www.polskieradio.pl 

www.warszawa.naszemiasto.pl 

www.niedziela.pl 

Maria Kozikowska 6D 

  

http://www.skomplikowane.pl/
http://www.dlakatolika.pl/
http://www.kapucyni.warszawa.pl/
http://www.patrzacwjednastrone.waw.pl/
http://www.polskieradio.pl/
http://www.warszawa.naszemiasto.pl/
http://www.niedziela.pl/
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„Warszawa jest klawa” 
Dziś zajmiemy się słownictwem dotyczącym garderoby, z którym możemy 

spotkać się w Warszawie. 

Gwara warszawska wzięła się z tego, że do Warszawy od lat przyjeżdżało dużo 

Polaków z różnych zakątków Polski, przywożąc zasoby nowych słów, zwrotów oraz 

tradycji. 

Każdy z nas ma kogoś bliskiego z rodziny lub przyjaciół, którzy przed laty 

sprowadzili się do Warszawy. 

Codziennie spotykamy się z nowymi pojęciami np.: 

Czy wiecie, że: 

➢ Kiedy Polak wkłada rękę do dolnej kieszeni, warszawiak wkłada rękę do 

doliny. 

➢ Kiedy jest zimno Polacy zakładają kurtki, a warszawiak zakłada codziennik. 

 

Oto podręczny słownik: 

Gwara warszawska  Język polski 

ancug ubranie, garnitur 

dolina dolna kieszeń 

parzybok futro 

kiepa czapka 

galoty kalesony 

gajerek garnitur 

glany buty 

gumowce, kalesze kalosze 

kanioła czapka z daszkiem, oprychówka 

kasiula koszula 

kurpie stare buty 

łapowniczki rękawiczki 

paltocik lekki płaszcz 

rymanarka marynarka 

szapoklak składany cylinder 

sztany spodnie 

sztyblety eleganckie buty 
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krawatto krawat 

cebula zegarek 

patrzałki okulary 

codziennik kurtka 

 

Sprawdź, czy wiesz... 

 

Znajdź 11 słów związanych z garderobą. Mogą być poziomo, pionowo lub na skos. 

 

b r l j a w  r m z c b p 

a g i g h l y a h f c a 

n f e h g k m m w l i l 

c e b u l a a g s n l t 

u g s f h s n d z l c o 

g f d g w i a c a l k c 

k a o u a u r d p c u i 

k s l m b l k z o m r k 

i j i o h a a b k b p k 

e a n w t s w f l e i r 

p m a c g y e z a s e j 

a g a e m y s i k o p w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Karolina Borzym 

klasa 6g 

Szkolne Koło Przyjaciół 

Warszawy 
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Z SERII „POMNIKI 

WARSZAWY” 

POMNIK JANA III SOBIESKIEGO 

W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH 

I. Historia pomnika Jana III Sobieskiego w 
Łazienkach Królewskich w Warszawie 
 

Pomnik Króla Jana III Sobieskiego – pomnik 

położony przy ul. Agrykola, znajduje się na 

terenie Łazienek Królewskich. 

Pomnik został wykonany na zlecenie króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Odsłonięcie monumentu nastąpiło 14 

września 1788 roku, w 105 rocznicę 

odsieczy wiedeńskiej. Projekt opierał się na 

barokowej rzeźbie Jana III Sobieskiego na 

koniu, znajdującej się w pałacu 

wilanowskim. Model pomnika przygotował Andre Le Brun, a wyrzeźbił Franciszek Pinck. Rzeźba 

została umieszczona na przebudowanym według pomysłu Dominika Merliniego moście, do 

którego dodano dwa przęsła oraz segment z arkadą. 

Pomnik był także elementem antytureckiej propagandy. Wystawiono go po rozpoczęciu w 

1787 r. wojny Turcji z Rosją. Polska miała współdziałać w tym konflikcie z Katarzyną II, 

dostarczając jej wojska. Stanisław August chciał w ten sposób zacieśnić stosunki z Rosją i 

zabezpieczyć kraj przed nowymi zaborami. 

Pomnik ma wysokość czterech metrów. Przedstawia sylwetkę króla Jana III Sobieskiego na 

koniu tratującego żołnierza tureckiego. Władca jest w zbroi rycerskiej i hełmie z pióropuszem. 

Po bokach ma dwie tarcze, które oparte są o zdobytą w bitwie broń turecką. Napis na tarczy z 

prawej strony głosi: Janowi III, Królowi Polski i Wielkiemu Księciu Litewskiemu, Ojczyzny i 

sojuszników obrońcy, któregośmy postradali roku 1696. Stanisław August Król. Roku 1788. Z 

lewej strony – napis na tarczy jest po łacinie. Pomnik Jana III Sobieskiego przetrwał czasy 

powstań i wojen w stanie praktycznie nienaruszonym. W 1947 przeszedł gruntowną 

renowację. W 1999 został częściowo zdewastowany przez wandala; trzeba było odrestaurować 

urwaną rękę Turka i zniszczone napisy. W 2001 znowu wymagał renowacji, tym razem wichura, 

która przeszła nad Warszawą, strąciła głowę króla do kanału zasilającego staw. 

W 2012 roku pomnik został poddany renowacji. 
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II. Ciekawostki 

• Zdobyte pod Wiedniem zapasy kawy Jan III Sobieski podarował Franciszkowi Kulczyckiemu. 

Otworzył on w Wiedniu pierwszą w chrześcijańskiej Europie kawiarnię. 

• Sobieski bardzo lubował się w egzotycznych zwierzętach. Zawsze 

starał się, aby na jego dworze było kilka takowych. W jego 

zwierzyńcu znajdowały się m.in. ryś oraz ptak "kazwariusz", gdzie 

chodzi prawdopodobnie o kazuara sprowadzonego przez 

Holendrów z Australii.  

• Przed Bitwą pod Wiedniem Kara Mustafa posłał Sobieskiemu mak z 

wiadomością, że tj. trudno policzyć ten mak tak trudno będzie 

zwyciężyć jego wojska, na to Sobieski mu posłał pieprz z wiadomością, że tj. nietrudno go 

policzyć o tyle trudno go zgryźć, a co dopiero go zjeść. Tak więc trudno zwyciężyć wojska 

Sobieskiego. 

• Ulubionym deserem Jana III Sobieskiego był arkas - 

mleczny deser staropolski, serwowany zwłaszcza na 

Podlasiu i w Pilaszkowicach, prawdopodobnie 

pochodzący z Armenii. 

• W liście do żony Marysieńki podczas drogi 

powrotnej Sobieski opisywał kilka żółtych obiektów, 

które ukazały się na niebie a potem znikły. Dla 

ufologów jest to opis UFO. 

• Husaria swe sukcesy w dużej mierze zawdzięczała 

użytkowanemu przez siebie orężowi. Jak się okazuje 

tzw. szabla husarska była szczytowym tego typu 

osiągnięciem na skalę światową. Wojciech Zabłocki- 

wybitny polski szermierz, wielokrotny mistrz świata i 

medalista olimpijski a także wieloletni badacz broni 

białej- nie wahał się nazwać ją najlepszą szablą 

bojową, jaka powstała w historii człowieka. Dodać tu 

wypada, że szabla ta była tworem wyłącznie polskim, 

powstałym na bazie doświadczeń zdobywanych w 

rozlicznych wojnach jakich niestety los naszemu 

krajowi nie szczędził. 

• Kraj, który był zainteresowany przeszczepieniem husarii na swój grunt była Francja. Król 

francuski - Ludwik XIV , którego dochodziły słuchy o wyczynach polskiej husarii, zapragnął sam 

się przekonać "czy to w rzeczy samej tak straszliwy żołnierz". Posłano tedy na dwór francuski 

pana podkomorzego parnawskiego Kampenhauzena z jego pocztem. Ludwik XIV poddał go i 



 
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 3 
                                                                                                                         listopad/grudzień 2020 r. 
 

jego husarzy "testowi" na sprawność bojową. Kazał im mianowicie... tańczyć kadryla na koniu!!! 

Po tym "teście" stwierdził, że jeźdźcy polscy nie nadają się do boju. 

 

III. Nieznany druk wiersza okolicznościowego Juliana Ursyna Niemcewicza z 1783 roku 
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Quiz dla koleżanek i kolegów na opisany przeze mnie temat: 

https://quizizz.com/join/quiz/5fb7fc9b606270001b6d040b/start?studentShare=true 

Zdjęcia wykonane przez Tymoteusza Pielaka 

Inne źródła 

https://warszawa.wikia.org/wiki/Pomnik_Jana_III_Sobieskiego 

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/pomniki/pomnik-jana-iii-sobieskiego 

file:///C:/Users/Tomek/Downloads/sw_3_4_5.pdf 

https://janeksobieski.pl.tl/Ciekawostki.htm 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Casuarius_casuarius.jpg/480px-

Casuarius_casuarius.jpg 

 

  

 

 

Autor: Tymoteusz Pielak 

klasa 6g 

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy 
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Z SERII „POMNIKI WARSZAWY” 

POMNIK ADAMA MICKIEWICZA NA KRAKOWSKIM 

PRZEDMIEŚCIU 

    Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie wzniesiony został 

na placu powstałym z wyburzenia budynków na terenie dawnej 

jurydyki Dziekanka, w miejscu fontanny przeniesionej na plac 

Bankowy. Sam pomnik, dłuta Cypriana Godebskiego, został 

wkomponowany w otoczenie przez Józefa Piusa 

Dziekońskiego i Władysława Marconiego.   

Posąg o wysokości 4,5 metra został odlany we Włoszech. 

Kolumna i cokół pomnika zostały wykonane z granitu 

pochodzącego z kamieniołomów w Baveno w Piemoncie. W 

Warszawie zastosowano obydwie odmiany granitu baweńskiego: 

różową o budowie ziarnistej oraz szarą. W oprawie 

architektonicznej monumentu zwraca uwagę stopniowane barw: 

od ciemnoszarych schodów wykonanych z granitu z Gniewania 

na Podolu, poprzez taras i cokół z granitu z Baveno, aż po 

jasnoszarą odmianę tego granitu w kolumnie.   

Zaprojektowane przez Zenona Chrzanowskiego kunsztowne ogrodzenie pomnika w postaci 

kutej w żelazie kraty z motywami roślinnymi zostało wykonane w warszawskiej firmie S. 

Zielezińskiego. W narożnikach ogrodzenia ustawiono osiem dwuramiennych latarń.   

Koszt realizacji monumentu wyniósł 200 tys. rubli.   

Monument został odsłonięty 24 grudnia 1898, w setną rocznicę urodzin poety. Krótka 

uroczystość, w obecności policji i 

wojska, została ograniczona przez 

władze rosyjskie do poświęcenia 

pomnika. Zakazano przemówień, a w 

wydarzeniu mogły wziąć udział jedynie 

osoby zaproszone z biletami wstępu. 

Cenzura otrzymała polecenie 

ograniczenia do minimum wzmianek o 

uroczystości, a z wystaw obrazów i 

okien księgarń usunięto portrety 

Mickiewicza.   

W październiku 1916 nazwę skwer 

Konstantynowski, na którym znajdował 

się monument, zmieniono na skwer 

Adama Mickiewicza.   

W 1944 pomnik został zdemontowany 

przez Niemców i wywieziony do Rzeszy, gdzie po wojnie w Hamburgu polska misja 

wojskowa odnalazła i rewindykowała m.in. głowę i fragment torsu. Kopię odlewu wykonał Jan 

Szczepkowski przy współpracy Józefa Trenarowskiego. Odlew wykonała firma Braci 

Łopieńskich. Odtworzono także cokół i ogrodzenie. W czasie rekonstrukcji pomnika nie 

przywrócono natomiast cztery zniczy, które znajdowały się w narożach balustrady u podnóża 

monumentu. Prace nad ich odtworzeniem rozpoczęły się w 1978. Znicze przywrócono w 

1986.   
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Monument został odsłonięty ponownie 28 stycznia 1950 przez Bolesława Bieruta na 

zamknięcie jubileuszowego Roku Mickiewiczowskiego.   

30 stycznia 1968 pod pomnikiem miała miejsce manifestacja studencka przeciwko zdjęciu z 

afisza Teatru Narodowego w Warszawie Dziadów.   

 
CIEKAWOSTKI O ADAMIE MICKIEWICZU 

1.Nauczył się dobrze i płynnie czytać w czwartym roku życia.  
2.Przeprowadził się ponad 40 razy- było to związane z jego licznymi romansami.  
3.Miał sześcioro dzieci z Celiną Szymanowską i najprawdopodobniej jedno nieślubne.  
3.Aby ochrzcić swojego ostatniego syna Józefa, sprowadził z Litwy wodę z Niemna.   
4. Własnoręcznie posadził drzewko jarzębinowe w ogródku ( przy rue Boulevard  14, Batignoles) aby 
przypominało mu Litwę.  
 

Drogi Czytelniku, oto wykreślanka dla Ciebie. Jest w niej aż 16 słów związanych z samym 
Mickiewiczem i jego warszawskim pomnikiem. Jakie to słowa? 

 

H W A R S Z A W A I Y 

O X D W K B M B P S T 

P L A C B A N K O W Y 

R P M J Z C M S S B J 

R O M A N S E T Ą G F 

D Z I A D Y A U G R D 

C Ż C D J K V L S A O 

Ę S K W E R B E O Ż B 

L P I S A R Z C N Y A 

P O E T A U Y I E N L 

K Ó W Q W E R E T A L 

F F I L O Z O F Y T A 

A X C U B E R N A R D 

S D Z I E K A N K A Y 

Historia pomnika  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Adama_Mickiewicza_w_Warszawie  
Ciekawostki   
https://images.app.goo.gl/oznopZtn4Ghg9su37  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Adama_Mickiewicza_w_Warszawie
https://images.app.goo.gl/oznopZtn4Ghg9su37
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Artykuł przygotowała i wykonała zdjęcia pomnika - Jagoda Derwińska, klasa 6F 

 

 

 

 

 

Jak być eko w Święta? To proste, wystarczy 

zrobić domowe ozdoby z plastiku, który 

normalnie byśmy wrzucili. Ja na przykład 

zbieram butelki i inne większe plastiki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Później można z nich robić ozdoby, np.
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Albo nawet całe choinki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam także do obejrzenia filmów DIY na YouTube, można 
 

znaleźć wiele fajnych pomysłów. 

 

Zdjęcia: Tipy,pl-interia; Pinteres; 

 

You Tube; Kontakt24-TVN24; 

 

artdeco-club-WordPress,com 

 

Filip Dąbrowski 6A 

 

 

 

 

 


