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1. Witamy nowy rok szkolny.  

2. Wywiad z panią dyrektor     

Małgorzatą Miller. 

3. Wrzesień 1939– pamiętamy! 

4. Reportaż z Marszu dla Niepodległej. 

5. 100 lat Niepodległej – co wiesz  

o Józefie Piłsudskim? 

6. Nasze hobby – w tym miesiącu  

to konie i jeździectwo. 

7. Zabytki Warszawy – wykreślanka. 

8. Ciekawa historia – tajemnice            

zamku Książ. 

9. Czy wiesz, że…? – ciekawostki 

z różnych dziedzin . 

10. Ogłoszenia 
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Antonina Kuśmierczyk 

klasa 4d 

Szkoła, szkoła wita nas, 

już szkoły nadszedł czas… 

Nauczyciele nasi kochani, 

mają już dla nas mały 

sprawdzianik! 

Sprawdzian, 
kartkówka i inne 
teściki, lubią nam 

robić małe żarciki… 

Żegnajcie lasy, 

morze, jezioro, na 

nas tu czeka 

nauki sporo! 
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Rozpocznij nowy rok szkolny z 

uśmiechem 

auczyciel pyta się Jasia:  

- Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  

- Róże.  

- Proszę, napisz to na tablicy.  

- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 

 

 
a egzaminie końcowym z anatomii w 

akademii medycznej profesor zadaje studentce 

wydziału lekarskiego pytanie: 

- Jaki narząd, proszę pani, jest u człowieka 

symbolem miłości? 

- U mężczyzny czy u kobiety? - usiłuje zyskać na czasie 

studentka. 

- Mój Boże! - wzdycha profesor i w zadumie kiwa sędziwie 

głową.  

- Za moich czasów było to po prostu serce.  

 

ani do Jasia:  

- Jasiu znasz Mickiewicza, Sienkiewicza 

 i Makuszyńskiego?  

- A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka?  

- Nie...  

- To co mnie pani straszy swoją bandą?! 
 

    

  

N 

N 

P 
Dowcipy wybrała uczennica klasy 6b – Justyna Kucharska.                            

Wszystkie dowcipy został wzięte ze strony   Gomeo.pl 

http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/93/o-szkole/0 
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Dzień dobry, gratulujemy wyboru na 

stanowisko dyrektora. Chciałybyśmy też 

podziękować, że Pani zgodziła się na 

wywiad. Czy mogłybyśmy zadać kilka 

pytań? 
 

Oczywiście. 
 

Co Panią skłoniło, żeby zostać dyrektorem 

szkoły? 
 

Tak naprawdę, to skłoniła mnie Rada 

Pedagogiczna i poprzednia Dyrektor, Pani 

Jolanta Krzak. Współpracowałam z nią przez siedem lat, gdyż jak wiecie, byłam 

wicedyrektorem. W związku z tym zostałam namówiona przez poprzednią Panią Dyrektor i Radę 

Pedagogiczną, czyli moje koleżanki i kolegów. 
 

Dobrze. Jak Pani się czuje będąc dyrektorem? 

 

Po pierwsze zapracowana. Po drugie jestem osobą odpowiedzialną i bardzo chciałabym, żeby 

nasza szkoła była miejscem bardzo przyjaznym dla uczniów, rodziców, nauczycieli, żebyśmy się 

tu chętnie spotykali. Chciałabym, aby nasza szkoła była też piękna, żebyście Wy chętnie 

zostawali, nawet po zajęciach, żeby nauczyciele mogli z Wami spędzać czas w sposób bardzo 

atrakcyjny. Chciałabym, żeby zajęcia czy językowe, czy techniczne, czy plastyczne, czy wf-u to 

był ten czas, który Was cieszy. Chciałabym, żebyście chętnie tu z nami przebywali jak najdłużej. 
 

A skąd ten zawód? 
 
Ja powiem tylko jedno, że tak naprawdę nauczycielem chciałam być bardzo wcześnie. Już jako 

mała dziewczynka dostałam w prezencie od mamy tablicę i paczkę kolorowej kredy i bawiłam 

się w szkołę. Założyłam sobie sama dziennik, wymyślałam imiona uczniów, którymi były misie i 

lalki. Nauczałam. Później, kiedy już poszłam sama do szkoły, miałam wspaniałe nauczycielki, 

szczególnie od języka polskiego i chciałam być taka, jak one. W szkole podstawowej miałam 

fantastyczną polonistkę, później poszłam do liceum i też spotkałam tam cudowną nauczycielkę 

języka polskiego. To byli dla mnie moi mistrzowie i autorytety. Chciałam być taka, jak właśnie 

te Panie. Dlatego też skończyłam najpierw filozofię, potem filologię polską, historię i wiedzę o 

społeczeństwie. 
 

Co Pani robi w wolnym czasie? 

 

Najbardziej lubię i moim ukochanym zajęciem jest czytanie książek. Uwielbiam czytać i dzień 
bez czytania to dla mnie stracony dzień. Nawet myślę,  że żyję tutaj na Ziemi po to, żeby tych 

książek przeczytać jak najwięcej, bo dają mi mądrość, siłę, w jakiś sposób kształtują mnie, 

dlatego też staram się wśród moich uczniów szerzyć ideę czytania. Tak, czytanie książek jest to 

dla mnie bardzo ważna rzecz, ale również bardzo lubię chodzić do kina na ciekawe filmy. 

Bardzo lubię teatr i oglądanie interesujących spektakli. Lubię też słuchać muzyki, zarówno tej 

lekkiej, jak i  poważnej. 
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A jakie ma Pani plany na szkołę? Jaka ona ma być? 
 

Szkoła ma być przyjazna, tak jak powiedziałam, dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Szkoła ma 

być miejscem, gdzie dzieci będą uśmiechnięte. Szkoła ma być miejscem, które będziecie 

opuszczać z łezką w oku.  Ma rozwijać i uczyć dzieci radzenia sobie w późniejszym życiu. 

 

Dobrze, dziękujemy bardzo. 
 

Proszę bardzo. Ja bardzo dziękuję, za to że zechciałyście przeprowadzić ze mną wywiad. 
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W r z e s i e ń  1 9 3 9  –  p a m i ę t a m y !  
1. września to rocznica wybuchu II wojny światowej. Jej początek wiąże się z atakiem 

Niemiec na Polskę. Jedne z pierwszych strzałów padły z morza, o 4:45, wystrzelone przez 

pancernik Schleswig-Holstein. 17. września Rosjanie, łamiąc pakt o nieagresji, przystąpiły do 

agresji na Polskę. Inwazja agresorów była błyskawiczna i niezwykle skuteczna. Nasza stolica 

skapitulowała 28. września 1939 r. 

Wojna objęła większą część Europy i Azji, północną Afrykę, a także oceany: Atlantyk 

i Pacyfik. Ogólnoświatowy konflikt zbrojny miał tragiczne skutki dla obywateli państw 

biorących  w nim udział. W sumie zginęło ponad 56 milionów ludzi, w tym ok. 6 milionów 

obywateli polskich.  

Niektóre walczące strony dopuściły się licznych zbrodni wojennych oraz zbrodni 

przeciwko ludzkości. 

W tym roku obchodziliśmy już 79. rocznicę wybuchu wojny. Jak co roku,  pierwszego 

września w całej Polsce zaczynają się uroczyste obchody rocznicy z udziałem urzędników 

państwowych, kombatantów wojennych i innych osobistości.  

Na Bielanach corocznie uroczyście z udziałem Zarządu i Rady Dzielnicy Bielany, Bielańskiego 

Klubu Kombatanta i  pocztów sztandarowych szkół bielańskich  przy pomniku 30. Pułku 

Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim składane są wieńce.  

 

 

 

 

 

 

  

Napisał Wiktor Kupczak 

klasa 4f 
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W czwartek 13. września 2018 r. odbył się uroczysty przemarsz 

kadry nauczycielskiej oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 209 z 

okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.  

Uczniowie klas 4-7 wraz z nauczycielami przeszli ze szkoły aż 

do pomnika Strzelców Kaniowskich. 

 Monument upamiętnia tragiczne 

wydarzenia z września 1939 r., kiedy to 

wielu Polaków oddało życie za 

Ojczyznę.  

                                                    

Uczniowie założyli szkolne koszulki, a 

nauczyciele eleganckie stroje. Klasa 6b zaprezentowała się w 

pięknych strojach z epoki średniowiecza. Gdy doszliśmy do pomnika, 

Dyrektor naszej szkoły, Pani Małgorzata Miller, uroczyście złożyła 

bukiet kwiatów przy tablicy pamiątkowej. Zwieńczeniem uroczystości 

było wspólne odśpiewanie hymnu oraz słowa Pani Dyrektor o 

wydarzeniach z września 1939 r. i bitwach rozegranych na terenie 

warszawskich Bielan.  

Przygotowały: 

Marta Gartkiewicz i Łucja Krasuska kl. 6b 

, 
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Krzyżówkę ułożyła Maria Kozikowska            

klasa 6e 

  

       1.                        

            2.               

        3.                      

             4.             

         5.                   

6.                                      

             7.                 

            8.                   

           9.                     

           10                  

            11                 

       12.                              

       13.                       

1. Ulubiona klacz Marszałka. 

2. Mały Józef Piłsudski. 

3. Jak nazywali Marszałka Legioniści? 

4. Skrót tajnej organizacji wojskowej, która powstała z inicjatywy Marszałka. 

5. Miasto, w którym pochowana jest matka Marszałka i jego serce. 

6. ……….. to żołnierska nuta 

7. Wojsko Marszałka. 

8. Siedziba prezydentów Rzeczpospolitej. 

9. Twierdza, w której więziony był Marszałek. 

10. Miejsce urodzenia Marszałka. 

11. Ojczyzna którą kochał. 

12. Ulubione ciasto Piłsudskiego.      

13. O co walczył Marszałek? 

  

100 lat Niepodległej – co wiesz o Józefie Piłsudskim ? 

Wydrukuj i rozwiąż krzyżówkę,     

a potem zgłoś się z nią do 

swojego nauczyciela historii.                             

Czeka na Ciebie słodki drobiazg…                         

(do wyczerpania zapasów ) 
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POZIOMO  

3. Część uprzęży. 

4. Niewielki koń. 

6. Siedzenie dla jeźdźca. 

7.  Koń spędza w niej dużo czasu. 

10. Czapka noszona do konnej jazdy. 

11. Inaczej mały koń. 

PIONOWO  

1. Wspomagają wsiadanie na konia. 

2. Pod kopytem. 

5. Podkuwa konie. 

8. Jeździ konno. 

9. Osoba, która pomaga przy koniach. 

Nasze hobby  

Krzyżówkę ułożyła  

Jagoda Derwińska z klasy 4f 

 

Zdjęcie koni wykonała 

Wiktoria Kowalska z klasy 4f 

W tym 

miesiącu                

to konie                               

i jeździectwo 
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Zabytki  naszej Warszawy 

Znajdź w poniższej wykreślance nazwy zabytków Warszawy. 

Jest ich siedem.  

W A S L Z K 

L S T T A O 

B Y O K M L 

J E A Y K M 

Z N Ł T K N 

Ł K A A R A 

A A C D Ó Z 

Z C W E L Y 

I H I L E G 

E O L A W M 

N P A U S U 

K I N P K N 

I N Ó C I T 

S Ł W U Ć A 

   

 

 

 

Wykreślankę przygotowała 

Zosia Regulska z klasy 4b,          

a rysunek Syrenki  Małgosia 

Pogorzelska z klasy 4b 
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Bolidy Formuły 1                                           

są przygotowywane dla 

zawodników na miarę. 

W 1985 roku w rybacką 

sieć u wybrzeży Japonii 

złapał się krab o 

długości 3 metrów                      

i wadze 15 kilogramów. 

Język kameleona jest 

dwa razy dłuższy od 

jego ciała. 

Najwyższą temperaturę 

powietrza w cieniu,            

58 stopni Celsjusza, 

odnotowano w Al Aziziyach. 

w Libii. 

Informacje 

wyszukał 

ALEKSANDER 

LEŚNIEWSKI                  

klasa 6a 
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siąż ( z języka niemieckiego Fürstenstein) – zespół rezydencjalny znajdujący się w Wałbrzychu 

przy ulicy Piastów Śląskich 1 w dzielnicy Książ, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. 

Znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich. Obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce 

(po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Jego niewielka część, w tym znajdujący się w 

części centralnej zamek piastowski, jest udostępniona zwiedzającym. 

Został wybudowany w latach 1288–1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I 

Surowego, Budynek rozbudował jego wnuk, Bolko II Mały.  

W 1509 roku został oddany lub sprzedany wraz z rozległymi majątkami w dzierżawę 

pochodzącej z Miśni i osiadłej od XIV w. w okolicy Jeleniej Góry rodzinie Hochbergów. 

W XIX i XX wieku w zamku gościło wiele sław, wśród nich Izabela Czartoryska, Zygmunt 

Krasiński, car Mikołaj I Romanow, Winston Churchill i inni.  

W 1941 roku władze III Rzeszy przejęły zamek, a Organizacja Todt przystąpiła do 

przekształcania zamku w jedną z kwater Adolfa Hitlera. Podczas przebudowy zniszczono większość 

zabytkowego wystroju wnętrza. Przed głównym portalem wydrążono szyb windowy głębokości 40 

metrów, a pod zamkiem tunele i podziemny schron (podziemia są udostępnione dla turystów od 1 

kwietnia 2016). W tym czasie w zamku przechowywano część zbiorów berlińskiej Biblioteki 

Państwowej. Według niektórych badaczy była to mistyfikacja - w rzeczywistości pod obiektem powstał 

podziemny kompleks, mający służyć jako fabryka sprzętu wojskowego, depozyt cennych przedmiotów 

oraz tajnych dokumentów, a także, podobnie jak cała okolica, miejsce badań nad bronią atomową. 

Po drugiej wojnie światowej Książ znalazł się w granicach Polski. Zamek został zdewastowany  

i splądrowany przez stacjonujące w nim po przejściu frontu wojska radzieckie.                                                                         

W latach 1956–1962 niszczejący Książ został zabezpieczony, a w 1974 rozpoczęto prace renowacyjne. 

 

 

Zamek Książ - widok z punktu widokowego 
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Od 1971 w podziemiach znajduje się Dolnośląskie Obserwatorium Geofizyczne, podległe pod Instytut 

Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. 

Do 1973 roku Książ znajdował się na terenie wsi o tej samej nazwie, ostatecznie włączonej w granice 

miasta Wałbrzycha. 

   

Zamek Książ widziany od strony południowej 

Na podstawie strony 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Książ 

Daisy von Pless – 

arystokratka angielska, 

baronowa na Zamku Książ 
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POZIOMO  

2. Imię księcia, który wybudował Zamek 

Książ. 

5. Był …………………. dla twórcy zamku. 

Rozbudował Książ. 

6. Miasto, w którym Krzyżacy zbudowali 

zamek – swoją stolicę.  

7. Znajdował się w podziemiach Zamku 

Książ w czasie drugiej wojny światowej. 

8. Dzielnica Wałbrzycha, kiedyś wieś, od 

której zamek wziął nazwę. 

9. Imię cara, który gościł na zamku. 

PIONOWO  

1. Wojska, które splądrowały Zamek 

Książ po drugiej wojnie światowej. 

2. Park krajobrazowy, na terenie 

którego znajduje się Zamek Książ. 

4. Miał kwaterę na zamku w czasie 

drugiej wojny światowej. 

5. Miasto, w którym zamek się 

znajduje. 

 
 

 

 

 

 Informacje o zamku zebrała i krzyżówkę ułożyła Zosia Russek 

z klasy 4c 
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Już w październiku, w naszej szkole, rusza akcja 

„W dobrym tonie, dobrym słowem”. 

Śledźcie informacje, które pojawią się na korytarzach  

i bądźcie COOLturalni  

 

W październiku zapraszamy na drugi wieczór 

dyskusyjny poprzedzony projekcją filmową,  

szczegóły niebawem! 

 


