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Autor: Bartek Adamski 6F 

                                                                    „Kiedy się wypełniły dni 

                                                                      i przyszło zginąć latem, 

                                                                                  prosto do nieba czwórkami szli 

                                                                          żołnierze z Westerplatte.” 

Konstanty Ildefons Gałczyński "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" 

 

Kampania Wrześniowa  

 

Kampania Wrześniowa to inaczej wojna obronna Polski i pierwszy etap II wojny światowej. 

Trwała ona od 1 września do 6 października 1939 roku. 

1 września o godz. 4.45, bez 

wypowiedzenia wojny i ogłoszenia 

mobilizacji, wojska niemieckie 

zgodnie z planem Fall Weiss, uderzyły 

na Polskę na całej długości polsko -

niemieckiej granicy.  Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 

Mościcki wydał odezwę, w której po 

oświadczeniu  

o niesprowokowanej agresji Niemiec 

przeciwko Polsce wezwał naród do obrony wolności  

i niepodległości kraju.  

Atak był wspomagany zorganizowanymi 

nalotami bombowymi Luftwaffe na większość miast 

polskich, węzłów kolejowych i osiedli fabrycznych. 

Prawdopodobnie pierwszym polskim miastem, na 

które spadły niemieckie bomby był Wieluń. 

Symbolicznym wydarzeniem  

z pierwszych dni wojny była Obrona Poczty 

Polskiej w Gdańsku. Poczta została zdobyta po 14 

godzinach. Placówka Westerplatte została zdobyta 

po 7 dniach. 
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Przewaga niemiecka była miażdżąca.  

Siły zbrojne Niemiec liczyły w 1939 roku 2 mln 750 tys. żołnierzy z czego na Polskę 

uderzyło 1 mln 850 tys., zorganizowanych w 62 wielkich jednostkach, w tym 14 dywizji 

pancernych oraz 3 górskie. Dysponowały one nowoczesnym sprzętem w postaci 3 tys. czołgów 

i samochodów pancernych, 1640 samolotów bojowych, 6 tys. dział i 4,5 tys. dział przeciw 

pancernych. W uderzeniu na Polskę udział wzięły wszystkie jednostki pancerne i 

zmechanizowane. 

Niemieckiej przewadze Polacy mogli przeciwstawić 950 tys. do 1 mln  żołnierzy 

zmobilizowanych do momentu agresji, sformowanych w 38 dywizji piechoty, 11 brygad 

kawalerii, 2 brygady pancerno-motorowe oraz jednostki lotnictwa i marynarki. W sprzęcie 

Niemcy mieli dwu i trzykrotną przewagę. Polska posiadała ok. 900 czołgów i samochodów 

pancernych, 11 pociągów pancernych i 400 samolotów bojowych, w tym tylko 44 nowoczesne 

maszyny typu „Łoś”. (źródło: „Historia Polski”, Marian Toporek).  

 

Przebieg kampanii : 

1-6 września - przełamanie obrony polskiej 

1.09. -  obrona poczty polskiej w Gdańsku  

1-7 września obrona Westerplatte  

1 września bitwa pod Mokrą  

1 – 7 września obrona Westerplatte (mjr Henryk Sucharski kpt. Franciszek Dąbrowski),              

9-10 września - obrona Wizny – polskie Termopile (ppor Raginis)    

      W dniu 17 września 1939 r. Polska została zaatakowana ze strony wschodniej przez 

Związek Radziecki.  Armia Czerwona przekroczyła granicę wschodnią i wkroczyła na 

terytorium Rzeczypospolitej do linii rzeki Bug, realizując w ten sposób tajny układ podpisany 

w sierpniu 1939 roku  przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec -Ribbentropa i ZSRR –

Mołotowa. Pierwszoplanowym zadaniem wkraczającej armii radzieckiej było zniszczenie 

armii polskiej na Wołyniu i Podolu, aby uniemożliwić Polsce dalszy opór. 
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Rząd polski w nocy  z 17 na 18 września 1939 roku opuścił terytorium Polski i 

przekroczył granicę z Rumunią w Czerniowcach. Celem była chęć przedostania się do 

Francji i kontynuowania wojny. Rumunia internowała rząd polski wraz z Prezydentem 

Ignacym Mościckim. 

Oddziały polskie walczyły jeszcze do 5 października 1939 roku, najważniejsze bitwy to:                                                                                                   

od 17 do 26 września  toczyły się walki pod Tomaszowem Lubelskim – Armia ”Kraków” i 

Armia „Lublin” stoczyły walkę z siłami niemieckimi chcąc się przedrzeć w kierunku Węgier i 

Rumunii.                                                                                                                                                           

Do 20 września trwała obrona Lwowa, który ostatecznie poddał się jednostkom radzieckim.                             

28 września skapitulowała Warszawa. Bohaterem obrony stolicy został Prezydent 

Miasta Stefan Starzyński, a 29 września skapitulowała twierdza Modlin.                                                                                                                      

2 października skapitulował ostatni punkt obrony na Wybrzeżu – Hel.                                                                                 

Ostatnia bitwa kampanii wrześniowej bitwa pod Kockiem odbyła się w dniach 2-5 

października. Wzięła udział Specjalna Grupa Operacyjna  „Polesie” dowodzona przez gen. 

Tadeusza  Kleeberga. To właśnie on wydał ostatni rozkaz w kampanii wrześniowej. 

Źródła zdjęć:    

https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1816286,1,wrzesien-1939-porownanie-sil.read 

, 

https://www.google.com/search?q=odezwa+skierowana+do+polak%C3%B3w+po+agresji+zs

rr&tbm=isch&ved=2ahUKEwjz0eSR5dHrAhUGtioKHc4GDcQQ2-

cCegQIABAA&oq=odezwa+skierowana+do+polak%C3%B3w+po+agresji+zsrr&gs_lcp=Cg

NpbWcQAzoECCMQJ1D7kAJYjfMCYOb2AmgAcAB4AIABZYgBuQ6SAQQyNi4xmAE

AoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=M2ZTX7PsJYbsqgHOjbSgDA&bi

h=937&biw=1904&safe=active      

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fkrasnik24.pl%2Fimage1%2Fwojn

a_wrzesien19.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkrasnik24.pl%2Fworld%2F7682-

goscieradow-w-rocznice-wybuchu-

wojny&tbnid=pN6xsT0BtficlM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI2OrCquXR6wIVAAAAAB

0AAAAAEAc..i&docid=L3YtXgSge_l8cM&w=900&h=405&itg=1&q=odezwa%20skierow

ana%20do%20polak%C3%B3w%20po%20agresji%20zsrr&safe=active&ved=0   

Źródło tekstu to: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 2 
                                                                                                                          październik 2020 r. 
 

Święto Edukacji Narodowej – historia KEN 

 
 

Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) została 

założona w dniu 14 października 1773 przez króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego za zgodą Sejmu.  

Komisja ta była pierwszą tego typu w całej Polsce, jak w 

Europie (odpowiednik ministerstwa oświaty).  

Została powołana, gdyż edukacja w Polsce pozostawała na 

bardzo niskim poziomie. Zadaniem tej instytucji było 

stworzenie nowych podstaw programowych, publikacja 

podręczników, wprowadzenie języka polskiego do nauczania. 

Niestety, działalność tej instytucji została przerwana przez 

trzeci rozbiór, już w 1795 roku Polska zniknęła z mapy. 

 

Źródło: www.deltami.edu.pl/temat/roznosci/2016/08/28/Szkola_Rycerska. 

 
 

 
 
 
 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 2 
                                                                                                                          październik 2020 r. 
 

 

 

Dzień Spadającego Liścia 

 

 

 

Pierwszy dzień jesieni jest zwany także Dniem Spadającego Liścia. Obchodzimy go           

23 września, począwszy od 2008 roku. Pomysłodawcą święta jest Pan Jerzy Szewczyk, 

podróżnik. 

Dzień Spadającego Liścia najczęściej obchodzony jest w szkołach i przedszkolach.  

A jak można obchodzić to święto? 
 
▪ wybrać się na wycieczkę do parku lub lasu 
▪ zbierać kolorowe liście lub wykonać je z papieru, masy solnej i ozdabiać nimi swój 

pokój, klasę… 
▪ układać z liści bukiety i dekorować nimi różne pomieszczenia 
▪ zrobić zielnik lub jesienny lapbook 
▪ wykonać pracę plastyczną 
▪ ubrać się w kolory jesieni lub przyczepić liść do ubrania 
 

W naszej szkole w tym dniu wszyscy chętni mogli przyczepić sobie listek do ubrania ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: Maja Mróz i Lena Lipińska, klasa 6a 

Grafika: www.freepik.com 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 2 
                                                                                                                          październik 2020 r. 
 

Folwark zwierzęcy 

              Na ostatnim Wieczorku Filmowym, który się odbył 23 

września, oglądaliśmy „Folwark Zwierzęcy”. 

              Jest to film o zwierzętach, które żyły w stodole pijanego 

pana Jonesa. Zwierzęta nie były traktowane dobrze i zaczęły się 

buntować. Oznaką tego było wypędzenie gospodarza i jego żony. 

Zwierzęta przejęły władzę nad folwarkiem. Białą farbą na 

drewnie spisały swoje zasady i prawa. Władzę objęły świnie, 

które pozmieniały wszystkie regulacje życia w folwarku. 

Wszystkie zwierzęta folwarku na pracowały na utrzymanie 

świń. 

Ekranizacja książki Orwella porusza kwestię rewolucji i 

jednocześnie przestrzega przed władzą totalitarną. Bezlitośnie 

demaskuje metody działania tych, którzy ograniczają wolność 

obywatelom. Propaganda, tworzenie sztucznego wroga, terror. 

Każdy powinien znaleźć czas, by obejrzeć film, będący przestrogą 

na przyszłość, bo jak wszyscy wiemy, historia lubi się powtarzać. 

 
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/klasyczne-kamera-filmowa-rysunek-gm481065529-36984440 

 

Lena Lipińska, klasa 6a 
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Sławni Polacy – Robert Lewandowski 
Robert Lewandowski to gwiazda piłki nożnej. Jest 

uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy.

 Urodził się 21 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Jego 

rodzice zachęcili go do tego, aby trenował piłkę nożną. Mówili, 

iż widzą w nim wielki potencjał, a sam fakt, że rodziciele 

byli/są również sportowcami (mama – siatkarką, a tata – 

uprawiał judo oraz  grał w piłkę nożną) jeszcze bardziej za tym 

przemawiał. 

 I tak właśnie  Robert Lewandowski, znany również jako 

„Lewy”, rozpoczął swoją karierę w Varsovii. Stąd dostał się do 

Delty Warszawa i rezerwy Legii. W 2006 r. został 

poinformowany, że dostał się do Znicza Pruszków, gdzie to 

otrzymał tytuł najwybitniejszego strzelca trzeciej oraz 

drugiej ligi. Grając w 2008 r. w Lechu Poznań zdobył tytuł 

najlepszego strzelca całej Ekstraklasy oraz puchar razem z 

mistrzostwami. 

 W kolejnych latach jego kariera rozwijała się i 

osiągnięcia razem z nią. Jego rekord i w ogóle rekord całej 

historii- czterech lig Europy, był taki, iż Lewy strzelił pięć goli 

w ciągu jedenastu minut. To było wielkie osiągnięcie! 

 Aktualnie jest jednym z najlepszych polskich 

napastników. Ma dwójkę wspaniałych córeczek – Klarę i Laurę 

oraz piękną żonę – Anię.  

Zuzanna Mrozik, klasa 6a 
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Sławni Polacy 

Co powinniście wiedzieć 

o Marii Skłodowskiej-Curie? 

 

Maria Skłodowska-Curie do historii przeszła jako pierwsza 

kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla i jako pierwsza osoba, 

która dostała ją dwukrotnie.  

Urodziła się 7 listopada 1867 w Warszawie. 

Zanim zainteresowała się promieniotwórczością, zajmowała się magnetycznymi 

właściwościami hartowanej stali. Przyszedł czas, że musiała znaleźć temat pracy doktorskiej. 

Podczas poszukiwań trafiła na wyniki doświadczeń Henriego Becquerela. Francuz odkrył, że 

sole uranu samorzutnie wysyłają nieznane dotąd promienie. Trzydziestoletnia wtedy Maria 

uznała, że zajmie się tym w ramach swojego doktoratu. 

Późniejsza noblistka poddawała testom różne minerały. Okazało się, że próbki, które 

zawierały tor lub uran były promieniotwórcze. Testy pokazały, że na siłę promieniowania – 

poza zawartością uranu i toru – wpływa coś jeszcze. To podsunęło myśl o istnieniu 

nieznanego pierwiastka. W lipcu 1898 roku Maria wraz z mężem, Pierr’em, ogłosili odkrycie 

polonu, a w grudniu tego samego roku – radu. 

Małżeństwo musiało jeszcze udowodnić naukowcom na świecie, że polon i rad rzeczywiście 

istnieją. Przeprowadzali różne badania w starej, drewnianej szopie stojącej na podwórku 

Szkoły Fizycznej, gdzie uczył Pierre. Wreszcie w 1902 roku udało im się wydzielić jeden 

decygram czystego chlorku radu.  

Nagrodą Nobla Maria została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 roku – z fizyki, wraz z 

mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela 

zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi nagrodę otrzymała w 1911 roku – z chemii za 

odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych 

pierwiastków promieniotwórczych.  

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 w Passy we Francji. 

 

Przygotowała: Maja Mróz 

Grafika: Encyklopedia  PWN 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/7_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1867
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1934
https://pl.wikipedia.org/wiki/Passy_(G%C3%B3rna_Sabaudia)
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Halloween i Dziady 

 

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie”  

„Dziady”, cz. II,  A. Mickiewicz. 

 

 

Dziady wywodzą się z 

przedchrześcijańskich obrzędów 

słowiańskich, w których chodziło o 

nawiązanie kontaktu ze zmarłymi. 

Jesienią organizowano je w noc z 31 

października na 1 listopada. Świat 

żywych i umarłych miał wtedy ze 

sobą przenikać, a zmarli powracać 

do swych domostw. „Dziad” 

oznaczał bezimiennego przodka. 

Żyjący przygotowywali zmarłym 

miejsce do ogrzania się, kąpieli, a 

ogień wskazywał drogę duszom wędrującym do swoich domów, ale też chronił przed 

demonami. Przodków karmiono miodem, kaszą, jajkami, kutią i wódką. Ucztowano w 

domach, albo przy mogiłach zmarłych. Potrawy przeznaczone dla dziadów zrzucano na 

posadzkę lub grób. Aby ustrzec się przed złowrogą obecnością złych duchów, zostawiano im 

dary. Miały one przebłagać zjawy, by zostawiły dom w spokoju. Do ochrony przed 

nieprzyjaznymi duszami używano masek wykonanych z drewna, które rozstawiano przed 

domami lub w oknach. 

Obrzęd obchodzenia Dziadów stał się inspiracją do napisania przez Adama Mickiewicza II 

części utworu o tym samym tytule. 

 

         Halloween to zwyczaj obchodzony 31 października, najhuczniej świętowany w Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Symbolem są dynie z wydrążonymi 

oczami i zębami, strachy, duchy, czarownice i kościotrupy, maskarady i żarty, które znamy 

jako „cukierek albo psikus”. 

Dokładna geneza Halloween nie jest znana, jednakże istnieją teorie, iż początku zwyczaju 

należy dopatrywać się w celtyckim, pogańskim święcie Samhain. Podobnie jak podczas 

Dziadów, dokonywano wtedy rozrachunku żywych z umarłymi – przywoływano duchy i 

żegnano się z nimi, odstraszano demony. 

Jak widzicie zabawy halloweenowe, mają wiele wspólnego z wierzeniami Słowian i 

organizowaniem Dziadów. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

źródła zdjęć: 
https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpr

ess.com/2015/10/dziady-

biac582oruc59b.jpg?w=552&h=361 

https://www.ln-

online.de/var/storage/images/ln/lokales/ostholstein/

halloween-so-feiern-neustadt-und-fehmarn-das-

gruselfest/730536493-1-ger-DE/Halloween-So-

feiern-Neustadt-und-Fehmarn-das-

Gruselfest_reference_2_1.jpg 
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Teatr Wielki w Warszawie 

 

Początki  teatru w Polsce to prywatne przedstawienia na dworach królewskich         

lub magnackich. Stworzenie Teatru Narodowego wystawiającego polski repertuar         

z polskimi aktorami to zasługa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wcześniej 

organizowano występy trup zagranicznych na Zamku Królewskim. Początkowo zespół 

teatralny, pod nazwą Aktorowie Narodowi, występował w Ogrodzie Saskim. Później 

siedzibą Teatru Narodowego był pałac Radziwiłłów (obecnie pałac Prezydencki). 

 

W roku 1779 zbudowano pierwszą stałą 

siedzibę Teatru Narodowego na Placu 

Krasińskich. To tu pracował Wojciech 

Bogusławski, ojciec teatru polskiego, historyk  

teatru.  

 

 

 

Budowa obecnego monumentalnego, klasycystycznego gmachu  Teatru Wielkiego 

rozpoczęła się w 1825 roku. Budynek projektował Antonio  Corazzi. 
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Teatr z  widownią 1200 miejsc, otwarto 24 lutego 

1833 roku przedstawieniem „Cyrulika 

Sewilskiego” Gioacchina Rossiniego.  

Później teatr na swej scenie gościł 

najwybitniejszych śpiewaków polskich                     

i zagranicznych.  

 

 

Motywem dominującym w fasadzie tej budowli są kolumny i olbrzymi koryncki portyk 

głównego gmachu. Portyk przejazdowy przed  głównym wejściem wzniesiono dopiero 

w 1890 r. Gmach główny ma bogatą dekorację rzeźbiarską. 

Budynek został spalony we wrześniu 1939 roku.  

W czasie powstania 1944 r. był miejscem egzekucji ludności cywilnej.   Potem został 

zniszczony. 
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Odbudowany  w latach 1951-1965, z dawnej 

budowli zachował tylko fasadę. Inaugurację 

odbudowanego teatru uświetniło wystawienie  

„Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki. 

 

 

 

 

Od 2002 roku fronton Teatru Wielkiego zdobi wielka rzeźba Apollina kierującego 

czterokonnym rydwanem,  czyli kwadrygą. 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                               Numer 2 
                                                                                                                          październik 2020 r. 
 

Dziś Teatr Wielki ma największą i najnowocześniejszą salą operową w Europie. 

Widownia z trzema balkonami mieści 1900 widzów. W kompleksie gmachów, które 

ciągną się aż do Pl. Piłsudskiego, mieszczą się magazyny, pracownie i warsztaty. Jest 

też Muzeum Teatralne z bogatymi zbiorami z dziejów teatru polskiego. 

Przed teatrem niewielka kuta balustrada otacza kamienny słupek z 1880 r.                 z 

mosiężną puszką na szczycie.  Zaznaczono na niej położenie geograficzne Warszawy. 

 

 

Bibliografia i netografia: 

❖ Karol Mórawski Wiesław Głębocki  -  Bedeker  Warszawski 

❖ Paweł  Beręsewicz -  WARSZAWA Spacery z Ciumkami 

❖ www.koenigstahl.pl 

❖ www.teatrwielki.pl 

❖ http://kultwarszawa.blogspot.com 

❖ www.narodowy.pl 

❖ https://pl.wikipedia.org 

Maria Kozikowska 6D 

 

 

.   

 

 

http://www.teatrwielki.pl/
http://kultwarszawa.blogspot.com/
http://www.narodowy.pl/
https://pl.wikipedia.org/
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„Warszawa jest klawa” 

Spróbuj przetłumaczyć poniższy tekst „warsiaskiej 

nawijki” czyli naszej gwary: 

„Ale masz zimne grabie i kinol czerwony a glaca z 

dala błyszczy. 

No co tak wytrzeszczasz ślipia? Makówka Cię boli? 

Wyciągaj grabie, rozkładaj grabki, sięgaj po portfel, bo jak nie to w papę. I 

dalej. Ligary za pas.” 

Posłuż się słowniczkiem gwarowym dotyczącym części ciała: 

grabie ręce 

glaca łysa głowa 

papa, cyferblat, moździerz twarz 

walizka brzuch 

ślipia oczy 

makówka, mańka, kapusta głowa 

gica noga 

ligary nogi 

grabki palce 

kinol nos 

A teraz znajdź podane słowa w poniższej wykreślance 

 

Autor:Kacper Tomasiewicz 

klasa 6g 

Szkolne Koło Przyjaciół 

Warszawy 

Uczniowie z klas 4-8, którzy wykonają 

zadanie, proszeni są o mailowe 

zgłoszenie się do p. Moniki Dyńskiej. 

Na trzy pierwsze osoby czeka 

niespodzianka..       
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Z SERII „POMNIKI WARSZAWY” 

SYRENKA WARSZAWSKA – SYMBOL POLSKIEJ STOLICY 

 

Syrena była herbem Starej Warszawy.  

Najstarszy istniejący wizerunek herbu Warszawy z syreną występuje na pieczęciach 

dokumentów rady miejskiej Warszawy z 7 kwietnia 1400 roku. Przez długi czas syrena jednak 

miała zupełnie inny kształt niż dzisiaj. Górna połowa była ludzka, kobieca, na niektórych 

starszych pieczęciach prawdopodobnie męska, dolna z rozwiniętymi skrzydłami (czasem bez), 

ogonem i dwiema łapami.  

Syrena w kształcie pół kobiety, pół ryby w oficjalnej symbolice miejskiej czyli na pieczęciach 

pojawiła się dopiero od około połowy XVIII wieku. Jednak już od drugiej połowy XVII 

wieku spotykana była na ilustracjach do utworów literackich. Przypuszcza się że motyw 

syreny mógł zostać zaczerpnięty z popularnych w średniowieczu Physiologusa i bestiariów.  

W 1938 zatwierdzono nowy herb Warszawy przedstawiający Syrenę, zaprojektowany przez 

Szczęsnego Kwartę. W 1967 zastąpiono go wzorem herbu w dwóch wersjach: reprezentacyjnej 

i użytkowej. W 1990 przywrócono wzór herbu z 1938. Dodatkowo w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 

15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy znalazł się zapis, że wizerunek Syreny 

o wzorze określonym w statucie m.st. Warszawy jest herbem m.st. Warszawy.  

Popularność motywu syreny sprawiła, że Warszawę zaczęto czasem określać „syrenim 

grodem”, a jej mieszkańców – „syreniarzami”.  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjolog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bestiariusz
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W Warszawie istnieje kilkaset wizerunków syren. Są na pomnikach, rzeźbach i 

płaskorzeźbach. Warszawska syrenka trafiła nawet na ponik w centrum Bielska Białej.  

Najsłynniejsze warszawskie syrenki, to: 

Syrena na środku warszawskiego rynku (powstała w latach 60. XX wieku, zaprojektował ją 

Henryk Marconi), 

Syrena nad Wisłą, w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego, autor: Ludwik Nitschow 

Ciekawostka o Warszawskiej Syrence z nad Wisły: jej twarzą jest twarz Krystyny 

Krahelskiej uczestniczki Powstania Warszawskiego 

 

SYRENKI  w Polsce i na świecie: 

Mała Syrenka w Kopenhadze (Dania) 

                           Syrenka w Turcji w Kurorcie Marmaris 

Syrenka Ustka 
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Syrenka na Rynku Warszawskim 

Strony internetowe użyte do artykułu: 

http://sadurski.com/syreny-ciekawostki-syrena-warszawska/ 

http://wierszykidladzieci.pl/dabrowski/o-syrenie.php 

https://polskazachwyca.pl/ 

https://www.dziendobrywarszawo.pl/ 

https://www.dziendobrywarszawo.pl/ 

 

Zagadka dla koleżanek i kolegów:  

Od kiedy Syrenka jest kojarzona z Warszawą? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Pietraszewski 

klasa 6g 

Szkolne Koło Przyjaciół Warszawy 

Uczniowie z klas 4-8, którzy odpowiedzą bezbłędnie na to pytanie, proszeni są o zgłoszenie się 

mailowo do p. Moniki Dyńskiej. Na trzy pierwsze osoby czeka niespodzianka.       

http://sadurski.com/syreny-ciekawostki-syrena-warszawska/
http://wierszykidladzieci.pl/dabrowski/o-syrenie.php
https://polskazachwyca.pl/
https://www.dziendobrywarszawo.pl/
https://www.dziendobrywarszawo.pl/

