Numer 9/2015

W tym numerze:
- Varsavianistyczna
szkoła

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła otrzymała certyfikat

„Varsavianistyczna szkoła”.
W bieżącym roku szkolnym staramy się o zdobycie certyfikatu

- Spotkanie
z p. Alicją Banasik
- Centrum Nauki
Kopernik
- ZOO
warszawskie
- Muzeum Historii
Żydów Polskich
- Muzeum
Katyńskie
- Łazienki
Królewskie
- Park Bródnowski
- Stadion
Narodowy
- Muzeum
Powstania
Warszawskiego
- Zamek Królewski
- Park Wodny
- Samorząd
zachęca…

po raz drugi.
Regulamin przyznawania szkole certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła”.
1. Certyfikat „Varsavianistyczna szkoła” przyznaje Zarząd Główny
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
2. Certyfikat przyznawany jest na 1 rok. Placówka, która zdobywa certyfikat po raz drugi
otrzymuje go na dwa kolejne lata szkolne.
3. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek, które:
a) upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości
b) promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy
c) podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem
własnego miasta
d) integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz Warszawy
e) biorą udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie
f) współpracują ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji
varsavianistycznej.

„Moja przygoda z poznawaniem dziejów warszawskiej Pragi”
W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się w naszej
szkole spotkanie z autorką książki pt. „Moja
przygoda z poznawaniem dziejów warszawskiej
Pragi”, panią
Alicją Banasik, absolwentką
warszawskiej SGGW, od 33 lat mieszkającą
na warszawskiej Pradze.
Pani Alicja napisała książkę poznawczo-edukacyjnoprzygodową o dziejach warszawskiej dzielnicy Pragi
na
przestrzeni
dziesięciu
wieków:
od wczesnego średniowiecza po współczesność.
O dzielnicy dotykalnej klęskami i bitwami,
biedniejszej, latami zaniedbywanej, ale też dumnej
ze swej historii i tradycji, więzów rodzinnych
i społecznych.
Poproszeni na spotkanie uczniowie starszych
klas z zaciekawieniem słuchali opowieści p. Alicji.
Prezentowane podczas spotkania slajdy ze starymi
i często zapomnianymi miejscami starej Pragi
dostarczyły wiele emocji np. poniemiecki schron
z wejściem od strony kościoła św. Floriana,
Kordegarda - dawne rogatki przy Rondzie Żaba,
stare zabytkowe kamienice. Tylko niektórzy
uczestnicy spotkania potrafili rozpoznać i nazwać
zabytkowe kościoły po prawej stronie Wisły.
To spotkanie dużo nas nauczyło i wzbudziło chęć wybrania się w te miejsca.
Książka, napisana bardzo ciekawym, barwnym językiem, przeznaczona jest dla młodszych jak
i starszych czytelników. Można ją wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece i dowiedzieć się więcej
o prawobrzeżnej Warszawie wraz z miejscem, w którym jest nasza szkoła.
Spotkanie przygotowała p. Agnieszka Gunerka
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Mieści się w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
Jest to miejsce bardzo ciekawe i nie tak nudne, jak muzeum. Znajduje się w nim planetarium, gdzie
można obejrzeć gwiazdy i planety. W centrum są różne ścieżki tematyczne:













Maszyny proste
Nauki latania
Sztuka cywilizacji
Biomechanika
Halo? Tu radio!
Nauka na srebrnym ekranie
No widzisz!
Od dźwięku do muzyki
Równowaga
Biometria
Ekologia Warszawy
Język

Dla mnie najlepszymi atrakcjami są:
 Symulator trzęsienia ziemi
 Ja latam! - iluzja optyczna, która pozwala oderwać się od ziemi
 Przejażdżka

Polecam
Karolina Radaszkiewicz klasa 5c

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
Zlokalizowany jest w Warszawie, w dzielnicy Praga-Północ, przy ulicy Ratuszowej 1/3. Został otwarty
w 1928 na powierzchni 12 ha i początkowo posiadał blisko 500 okazów Obecnie jego powierzchnia
wynosi 32 ha.
31 grudnia 2011 w ZOO znajdowało się 3566 zwierząt – przedstawicieli 553 gatunków, w tym:








ssaki – 67 gatunków, 717 szt.
ptaki – 198 gatunków, 951 szt.
gady – 86 gatunków, 316 szt.
płazy -30 gatunków, 354 szt.
ryby – 83 gatunki, 1062 szt.
bezkręgowce – 89 gatunków, 166 szt. policzalnych
zwierzęta laboratoryjne – 2 gatunki, 310 szt.

Ważniejsze obiekty:

Słoniarnia: jedna z najnowocześniejszych w Europie, 6000 m².
Ptaszarnia: obejmuje halę wolnych lotów.
Herpetarium: pawilon przeznaczony dla hipopotamów nilowych, posiada także basen wewnętrzny –
oraz zbiornik morski, w którym eksponowane są rekiny i płaszczki.
Żyrafiarnia i małpiarnia: wewnętrzny wybieg żyraf nieogrodzony jest siatką, natomiast otacza go fosa.
Wewnątrz żyrafiarni znajdują się również miejsca dla małp.
Insektarium: ekspozycja bezkręgowców.
Wybieg australijski: podzielony jest na cztery części. Przeznaczona dla walabii Bennetta oraz kangurów
rudych. Z ptaków obecne są emu zwyczajne, kazuar hełmiasty i łabędź czarny.
Akwarium: zabytkowy budynek z kolekcją ryb morskich i słodkowodnych.
Baśniowe zoo: wybieg dostępny dla dzieci, 10 000 m². Istnieje możliwość nakarmienia zwierzęcia wraz
z pracownikiem.
Polecam
Szymon Chmielecki klasa 4e

Obecnie najnowocześniejsze, multimedialne muzeum Żydów na świecie, mieści się przy ulicy
Anielewicza 6.
Muzeum zostało otwarte 28 października 2014 r., przywraca i chroni pamięć tysiącletniej historii
polskich Żydów.
Posiada ponad trzy tysiące zbiorów związanych z dziedzictwem żydowskim.
Wśród nich są m. in.:
*dzieła sztuki,
*rzemiosło artystyczne np.: lampki chanukowe,
* przede wszystkim zbiory świadczące o kulturze i religii żydowskiej.
Najwięcej zgromadzono pamiątek historycznych:
*fotografii,
*pocztówek,
*druków,
*dokumentów osobistych,
*płyt gramofonowych.
Muzeum w swojej ofercie ma bardzo bogaty program edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

Polecam
Iga Kur klasa 4d

Muzeum Katyńskie to pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza
dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów
przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach.
Stanowi także, jak się wydaje, jedyną ekspozycję o charakterze militaris – w skali globalnej, będącą
– swoistym dowodem zbrodni i upamiętniającą martyrologię oficerów rodzimej armii.
Muzeum Katyńskie należy do tego typu muzeów, których zadaniem jest przedstawienie Zbrodni
Katyńskiej za pomocą “specyficznych” zabytków rzeczowych (muzealiów-relikwii wydobytych z
dołów śmierci – w Katyniu, Charkowie i Miednoje) i licznych dokumentów – w ekspozycji stałej
Muzeum. Jako jedyne wśród muzeów krajowych, poprzez wystawę stałą w pracy oświatowej stara
się realizować program dopełniający edukację historyczną społeczeństwa, w tym szczególnie
młodego pokolenia i kształtować postawy patriotyczne – obrazując wszelkie aspekty dotyczące
losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.
Obecnie oddział Muzeum Katyńskie mieści się w Muzeum Wojska Polskiego przy ulicy
Aleje Jerozolimskie 3. W planach budowana jest nowa samodzielna siedziba
muzeum
w Cytadeli Warszawskiej ul. Dymińska 13.

Muzeum Katyńskie jest mi szczególnie bliskie ze względu na pamięć mojego dziadka starszego
sierżanta Stanisława Chmielewskiego, który był dowódcą strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza
i funkcjonariuszem kontrwywiadu w Soczewkach na Wileńszczyźnie. Aresztowany 18 grudnia
1939 roku. Zastrzelony w więzieniu NKWD w Mińsku prawdopodobnie 17 kwietnia 1940 roku.
W lutym 2013 roku jego dane indentyfikacyjne pojawiły się na tzw. liście białoruskiej katyńskiej.

Pedagog szkolny
Małgorzata Chmielewska- Nowak

Letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, to niezwykłe i magiczne miejsce.
O jej pięknie stanowi połączenie klasycystycznej architektury i bogatego, naturalnego otoczenia
tworzącego zjawiskowe ogrody. Wśród pereł Łazienek Królewskich warto wymienić między innymi
Pałac na Wyspie, Amfiteatr czy Starą Pomarańczarnię z Teatrem Stanisławowskim.
Zabytkowy Ogród Muzeum liczy aż 76 ha powierzchni, a składają się na niego trzy ogrody, różne
pod względem stylistycznym: Ogród Królewski, Ogród Belwederski oraz Ogród Modernistyczny.
Muzeum Łazienki Królewskie. To nie tylko piękne wnętrza i przestrzenie, to również unikatowe
kolekcje sztuki, wśród których można znaleźć dzieła wielu znamienitych twórców.
Polecam
Julia Bereda klasa 5a

Park Bródnowski znajduje się na jednym z najstarszych osiedli Warszawy - na Bródnie. Jest otoczony
ulicami Kondratowicza, Chodecką, Wyszogrodzką oraz przedłużeniem ulicy Łabiszyńskiej.
W parku tym przez OSiR zostały wybudowane boiska do koszykówki, dwa do siatkówki, piłki nożnej,
a także stoły ping-pongowe. Ten mini-ośrodek ogrodzony jest bramą. Każdy może korzystać z boisk.
Sprzęt sportowy można wziąć swój, bądź wypożyczyć za okazaniem dokumentu tożsamości.
Dzieci mogą pobawić się na placu zabaw, można tam doskonale wypocząć i uprawiać sport.

Polecam
Julia Mroczkowska klasa 4c

Jest to jeden z najlepszych obiektów sportowych
w Europie. Mieści się przy alei
Księcia Józefa Poniatowskiego. Wielkie otwarcie odbyło się 29 stycznia 2011 roku.
Stadion kosztował 1 976 061 375 miliardów złotych. Teren działki wynosi 18 hektarów.
Stadion powstał specjalnie na Euro 2012. Obywają się w nim różne imprezy motoryzacyjne
(Top Gear Live, Nitro Circus Live i in.), koncerty (m.in. Paul McCartney, Beyonce, Depeche
Mode, Roger Waters ), imprezy rodzinne (Piknik Naukowy, Targi Książki i in.) oraz różne mecze
piłki nożnej. Wysokość pylonu to 56 m, czyli tyle co połowa boiska. Ogólna powierzchnia dachu
(wraz z rozsuwanym ) to ok. 6ha. Iglica znajdująca się w środkowej części obiektu ma wysokość
ok. 70m, a najwyższy jej punkt jest 113m nad poziomem Wisły. Długość kabli dla mediów
wynosi ok. 400km, czyli tyle co z Warszawy do nadmorskiej Łeby. Po odpowiednim
zabezpieczeniu murawy na płytę boiska może wjechać 60 sześćdziesięciotonowych ciężarówek .
Zużyto 173 000 m3 betonu. To tyle ile byłoby potrzebne do postawienia 5 700 domków
jednorodzinnych. Długość pierścienia ściskanego to 900m. Do budowy zużyto tyle stali, ile ważą
64 dżambodżety. Ciężar konstrukcji stalowej wynosi 14 500 ton. Każdy z 72 elementów
pierścienia ściskanego waży 48 ton, czyli tyle co 6 samolotów F-16. Dzięki wycieczkom
organizowanych przez stadion można zwiedzić każdy zakątek m. in. szatnie piłkarzy, loże VIP,
punkt widokowy, salę, w której odbywają się konferencje prasowe i inne. Każda osoba, która lubi
piłkę nożną lub chciałaby zobaczyć stadion od strony piłkarza, powinna odwiedzić to miejsce.
Polecam
Kamil Smykiewicz klasa 5b
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Muzeum
Powstania
Warszawskiego,
ulokowane w dawnej zajezdni tramwajowej,
jest
obecnie
jednym
z
najchętniej
odwiedzanych miejsc Warszawy. Otwarte w 60.
rocznicę wybuchu walk o miasto, jest
wyrazem hołdu warszawiaków dla tych,
którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej
stolicę. Ekspozycja przedstawia walkę i
codzienność
uczestników
powstania
warszawskiego na tle okupacyjnej grozy,
złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po
powojenny terror komunistyczny i losy
Powstańców w PRL.
Za pomocą obrazów i dźwięków przedstawiono historię dni poprzedzających wybuch
powstania, kolejne jego fazy, a także wyjście Powstańców z Warszawy i ich dalsze losy.
Na powierzchni ponad 3000 m2 zostało pokazanych blisko 1000 eksponatów oraz 1500 fotografii
i filmów.
Sercem

muzeum jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje

budynku. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium powstania, a dobiegające z niego brzmienie
bijącego serca symbolizuje życie Warszawy w 1944 roku. Szczególną atrakcję stanowi wieża
muzealna, z której rozciąga się widok na Warszawę i Park Wolności z Murem Pamięci, na którym
wyryto ponad 10 000 nazwisk poległych Powstańców. W centralnej części Muru zawieszony jest
ważący 230 kg dzwon „Monter”, poświęcony gen. bryg. Antoniemu Chruścielowi. Jedną
z niewątpliwych atrakcji muzeum jest też replika samolotu bombowego Liberator B-24J.
Od 1 sierpnia w specjalnie przygotowanej sali kinowej zwiedzający mogą oglądać trójwymiarowy
film "Miasto ruin". To ponad pięć minut symulacji lotu „Liberatora” nad zniszczoną i wyludnioną
Warszawą z 1945 roku. Obraz w sugestywny sposób oddaje grozę i skalę zniszczeń stolicy po II
wojnie światowej.
Polecam
Dominika Sierhej 6b
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Barokowo – klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym 4
pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku
siedziba władz I Rzeczpospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W swojej długiej historii
Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburski,
niemiecki i rosyjski. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby
administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego
gubernatora. W latach 1920–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, następnie niemal doszczętnie zniszczony w 1944.
Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną w latach 1971–1984 kierował Obywatelski Komitet Odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 w zamku utworzono muzeum, powołując państwową
instytucję kultury Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej, a od 2014
działającej pod nazwą Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej.
W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, w 1994 wraz z historycznym zespołem miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
Królewskim został uznany za pomnik historii.

Polecam
Karolina Duranc klasa 6b
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Wodny Park jest najpopularniejszym polskim obiektem o charakterze sportowo - rekreacyjnym, którym
zarządza Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park. Obecnie jest jedyną pływalnią z basenem
olimpijskim w Warszawie i jedną z niewielu w Polsce. Dogodna lokalizacja, łatwy dojazd, a także
jakość oferowanych usług sprawiają, że Klientami Wodnego Parku są mieszkańcy wszystkich dzielnic
stolicy. Wodny Park jest nowoczesnym, klimatyzowanym i sterowanym elektronicznie sportowym
obiektem. Z jego usług korzysta wiele znakomitości ze świata sportu, polityki, sztuki i mediów.
Wodny Park należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Strefa rekreacyjna:
mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dzieci, tj.:









baseny: rekreacyjny i do nauki pływania,
brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią w kształcie słonia,
jacuzzi,
sztuczna rzeka,
zjeżdżalnie rurowe o długości 45 i 72 m,
zjeżdżalnia płaszczyznowa wewnątrz hali basenowej o długości 15 metrów,
zewnętrzny odkryty basen całoroczny z podgrzewaną wodą, połączony rękawem z główną halą
basenową,
wodospady, masaże podwodne, kaskady wodne.

Odnowa biologiczna: masaże ciała, okłady błotne GUAM, sauna sucha i parowa, pole magnetyczne,
solaria, ogród zimowy, bicze wodne, kabina śnieżna, studnia lodowa, Strefa bani ruskiej - łaźnia błotna,
masaże.
Jest to najlepszy basen w Warszawie, bardzo czysta woda, dobra temperatura. Jest to jedyny basen,
na którym można skakać do wody. W skrócie fantastyczny basen do szybkiego pływania i bardzo dobry
relaks pod wodospadami i w jacuzzi. Bardzo czysto i schludnie.

Polecam
Julia Stodolak klasa 6c
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Samorząd Uczniowski zachęca do zwiedzania Warszawy:

Stolicą Polski jest Warszawa, odwiedź ją, to świetna sprawa.
Miasto lepsze niż komputer, zwiedź Warszawę, będzie super!
Warszawa czeka na Ciebie, pojedź tam, a znajdziesz coś dla siebie.
Jeśli chcesz w 100% używać mózgu swego, to zwiedź Warszawę i bądź patriotą kolego!
Nie chcesz by „10 tysi” ubyło z twego konta, to zwiedź Warszawę i zostaw tego kompa!
Słuchaj kolego! Sprawa jest taka: poznasz Warszawę- dostaniesz 6 z polaka!
Zostaw komputer i telewizor, czas na wędrówkę, więc zwiedzaj Starówkę!
Domek króla , domek posła, zwiedź Warszawę, nie zgrywaj osła!
Zwiedź Warszawę, spędź w niej czas i uraduj wszystkich nas.
Zwiedź Warszawę, nie bądź osioł, o to Cię uczniowie proszą.
Zwiedzić Warszawę chcecie? Już dziś możecie!
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