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19 kwietnia na ulicach Warszawy 

mogliśmy spotkać wolontariuszy Muzeum POLIN, którzy 

rozdawali papierowe żonkile. Z jakiej okazji i co one 

symbolizują? 

Trochę historii… 

19 kwietnia 1943 r. w warszawskim getcie wybuchło powstanie. Getto to 

specjalna, wydzielona dzielnica, którą utworzono podczas II wojny światowej na rozkaz 

Adolfa Hitlera. W 1942 r., w lipcu, zapadła decyzja o likwidacji tej dzielnicy, co 

oznaczało ostateczne rozwiązanie kwestii Żydów w stolicy Polski. Z Warszawy, z 

Umschlagplatz, pociągami towarowymi wywieziono setki tysięcy Żydów do obozu 

zagłady w Treblince. 19 kwietnia 1943 r. około dwustu mieszkańców zamkniętej 

dzielnicy powzięło decyzję o zainicjowaniu zrywu. Pierwszym dyktatorem powstania 

został Mordechaj Anielewicz. Przy ulicy jego imienia dziś znajduje się Muzeum Historii 

Żydów Polskich, organizator akcji. Powstańcy nie mieli żadnych szans, toteż już 16 

maja tego samego roku, powstanie upadło, a jego symboliczny koniec stanowiło 

wysadzenie w powietrze warszawskiej synagogi.  

O akcji… 

Po raz siódmy, w tym roku, na 

ulice Warszawy wyruszyli 

wolontariusze, którzy wręczali 

przechodniom papierowe 

kwiaty, będące symbolami 

pamięci o poległych w 

powstaniu. Nasza szkoła po 

raz pierwszy wzięła udział w 

tym wydarzeniu. Uczniowie klas siódmych rozdawali kwiaty- symbole w okolicy stacji 

metra Wawrzyszew. Zazwyczaj spotykali się z pozytywnym odbiorem, choć nie 

brakowało antysemickich komentarzy przechodniów. Mieszkańcy często nie wiedzieli, 

na czym polega akcja, toteż młodzież informowała zarówno o rocznicy powstania, jak 

również o jego przebiegu.  

 



Krystyna Budnicka…  

 

W ramach przygotowania do akcji „Żonkile” Szkołę 

Podstawową nr 209 odwiedziła Pani Krystyna 

Budnicka - członek Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, 
Honorowa Obywatelka m. st. Warszawy, świadek 
historii. Historia życia ocalałej z getta była lepszą lekcją 
niż niejedna książka i wykład nauczyciela.  

 

Za rok również wyjdziemy na ulice 
Warszawy, aby przypominać o 
historii miasta i jego mieszkańców.  

 

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku 

teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”- Józef Piłsudski 

 

 

 

Dariusz Paczkowski - projekt muralu z Markiem Edelmanem, źródło: klamra.org 

 

 



 

 

 

 

 

 

Drugi maja 2004 roku jest to jedna z ważniejszych dat dla Polski w XXI w. 

Data ta jest rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Unia Europejska jest jedną z większych organizacji gospodarczo-

politycznych zrzeszających narody.  Polska złożyła wniosek o przyjęcie do tej 

wspólnoty w 1993 roku. Prezydentem wtedy był Aleksander Kwaśniewski a 

premierem Leszek Miller.  

Referendum w sprawie wstąpienia Polski do UE 

odbyło się 7 i 8 czerwca 2003 roku.  Do urn poszło 58% 

uprawnionych. Głosującym zadano pytanie: „Czy 

wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” 

Odpowiedzi „Tak” udzieliło 77% głosujących. Wraz z 

Polską do Unii Europejskiej weszło 9 innych państw 

były to: Cypr, Czechy,  Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, 

Słowacja, Słowenia, Węgry. Największą korzyścią 

dla Polski są dofinansowania z funduszy 

europejskich. W roku 2019 mija 15 rocznica 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji 

organizowne były koncerty np. na błoniach Stadionu Narodowego.  
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Opracowała: Lena Lipińska, klasa 4 A 

 Aby uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej, który przypada na 2 maja, w dniu 7 maja br., o 

godz. 11:45, 1207 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami z 

dzielnicy Bielany, stworzyło żywą flagę.  

 

 Nauczyciele i uczniowie byli ubrani na biało i czerwono. Wszyscy ustawili się zgodnie z 

barwami naszego symbolu narodowego. Chłopcy i nauczyciele  w białe koszulki, a dziewczynki i 

nauczycielki - w czerwone.  

Pomysłodawcą tego projektu jest Pani Ludwika Kramża.  

Dyrekcja naszej szkoły zaprosiła na tę uroczystość ważnych gości: 

Pana Grzegorza Pietruczuka – Burmistrza Dzielnicy Bielany, Panów Włodzimierza Piątkowskiego i 

Andrzeja Malina – zastępców burmistrza Bielany, Panią Sylwię Lacek – Radną Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy, Panią Monikę Szadkowską – Radną Dzielnicy Bielany oraz Pana Radosława 

Sroczyńskiego Radnego Dzielnicy Bielany.  Każdy z uczestników tego wydarzenia otrzymał 

pysznego cukierka zapakowanego w kolory naszej flagi.  

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



Dzień Matki 
Idąc śladami historii tego święta zawędrujemy aż do starożytności… 
Egipcjanie czcili boginię Izydę będącą ucieleśnieniem doskonałej matki i żony. Była 

matką Horusa, a więc matką samego króla. W starożytnym Egipcie matka była 

kobietą nad wyraz szanowaną, czego można doszukać się w wielu tekstach z tego 

okresu. 

 

 

Bogini  Izyda. 

 

Rzymianie i Grecy kultem otaczali matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zgodnie ze swoimi politeistycznymi 

wierzeniami celebrowali nadejście wiosny podczas barwnych festynów.  

 Nieco inaczej świętowali Rzymianie, którzy oddawali cześć bogini Cybele – uroczystości trwały trzy dni i nazywane 

były Hilariami (Święto Radości). Bardzo prawdopodobne, że Hilaria obchodzono od 15 do 18 maja. 

 

Ryciny przedstawiająca grecką boginię Reję oraz rzymską Cybele. 



 

 

Obchodami „pogańskimi” zainteresowali się 

z czasem kościelni patriarchowie. Po latach 

dzień, w którym było obchodzone, został 

tym, w którym powinno odbyć się podróż do 

rodzinnej parafii, by tam oddać cześć 

zarówno Matce Boga, jak i własnej.  

Tradycja święta matki została zapomniana na bardzo długi czas.  

Dopiero w XVII wiecznej Anglii oraz Szkocji powrócono do oddawania czci matkom pod nazwą „Niedziela u 

Matki”(„Mothering Sunday”). Obchodzono je  w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Ta niedziela była wolna od pracy 

i dorosłe dzieci wracały na ten jeden dzień do swoich matek. Wiele chłopców i dziewcząt pracowało jako służba na 

dworach bogatych rodzin, często wyjeżdżając z domu i mieszkając u swoich pracodawców. Siłą rzeczy w swoich 

rodzinnych domach bywali bardzo rzadko, pracowali przez 7 dni w tygodniu. Niedziela u Matki to był wolny dzień. 

Córki piekły specjalne ciasto dla mam tzw. „Ciasto Matczyne”, przywoziły je do domu na znak szacunku i miłości. 

Innymi podarkami były kwiaty i słodycze, matki dziękowały błogosławieństwem. Święto przetrwało do XIX wieku, a 

ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. 

  

Prasująca kobieta, obraz Henry’ego Roberta Morlanda,z  ok. 1750 r. 

 

W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves 

Jarvis z Południowej Wirginii, po śmierci swojej matki, 

rozpoczęła kampanię na rzecz ustanowienia Dni Matczynej 

Pracy. Twierdziła, że rodzicielki są niedoceniane i należy 

zwrócić uwagę na to, jak poświęcają się dla swoich rodzin. 

Święto miało też zbliżać rodziców do swoich dzieci. 

 



Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z 

Krakowem, gdzie w 1914 roku święto to było 

obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego 

momentu dzień matki jest w Polsce obchodzony co 

roku 26 maja. W Polsce święto nie jest narodowym, a 

ponieważ nie wypada (jak w większości krajów) w 

weekend – nie jest dniem wolnym. 26 maja nasze 

mamy są obdarowywane kwiatami, bombonierkami, 

laurkami oraz innymi upominkami. 

 

Dzień Matki na świecie- przykładowe terminy: 

  26 maja 

  druga niedziela lutego 

 21 marca  

 pierwsza niedziela maja 

  

  

 

        druga niedziela maja 

  ostatnia niedziela maja 

  ostatnia niedziela listopada 

                            perfumowyblog.com/tag/roza-z-grasse/ 



indialocation.in 

 Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka ma ponad 50 lat. 

Obchodzony głównie w byłych krajach socjalistycznych, dziś znany jest 

już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. Reszta 

świata świętuje Dzień Praw Dziecka 20 listopada. 

 

 Zainicjowany w 1949 roku przez Światową Federację Kobiet 

Demokratycznych 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka miał 

być świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Na początku 

miał  przesłanie polityczne. Z czasem jednak polityka zeszła na dalszy 

plan i dziś święto to ma ciepły, rodzinny charakter. 

 

 

 Konkurencyjne święto zaproponowała w 1954 r. Organizacja Narodów 

Zjednoczonych. Zaleciła wszystkim państwom organizowanie obchodów 

Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowała, aby wykorzystać te obchody 

do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi 

całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego 

rozwoju. 

 



 ONZ obchodzi własny Dzień Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia 

Deklaracji Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka 

(w 1989 r.). Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji sugeruje jednak, że 

każde państwo może organizować własne obchody w dniu, który uzna 

za właściwy. 

Czy wiesz…. 

FAKT 1 – Dzień dziecka nie zawsze obchodzony jest 1 czerwca 

Mimo, że dzień dziecka świętowany jest międzynarodowo, nie w 

każdym kraju przypada na tą samą datę. W Polsce, Niemczech i 

Chinach świętujemy go 1 czerwca. Z kolei w Japonii i Korei 

Południowej  dzieci i rodzice celebrują go 5 maja. We Francji, Indiach i 

Kanadzie dzień dziecka przypada na 20 listopada i to właśnie ten dzień 

jest obchodzony przez Unicef, jako dzień dziecka. Pozostałe kraje 

obchodzą dzień dziecka w indywidualnych terminach. 

FAKT 2 – Co kraj to obyczaj – dzień dziecka ma różne 

przesłanie 

 „Biała niedziela” – na wyspach Oceanii dzieci ubierane są na biało i 

udają się z rodzicami do kościoła. 

 „Szacunek dla dzieci” – to z kolei główny motyw do świętowania w 

Kanadzie, Korei Południowej i Japonii. 

 „Dzieci jako nasza nadzieja” – pod tym hasłem celebrują Amerykanie 

oraz Turkowie. 

 „Więź rodzice-dzieci” – to główny powód obchodzenia tego dnia na 

Tajwanie i w Chile. 

 „Prawa dzieci” – pod tym hasłami świętuję się w RPA oraz Indiach. 

FAKT 3 – Dzień dziecka to nie tylko życzenia i prezenty 

We wszystkich krajach dzieci dostają życzenia od swoich rodziców, w 

części są dodatkowo prezenty. Poniżej zestawiliśmy różne kraje, w 

których Święto Dziecka obchodzone jest nieco inaczej niż w Polsce 



oraz miejsca gdzie Święto Dziecka służy do upamiętnienia ważnego 

wydarzenia. 

Indie – kolorowe mundurki 

W Indiach obchodzi się urodziny Jawaharlal Nehru, pierwszego 

premiera Indii, który ustanowił Dzień Dziecka. W związku ze świętem, 

dzieci nie muszą zakładać do szkoły mundurków i mogą przyjść 

ubrane na kolorowo. Dodatkowo do wybranego przez dziecko stroju, 

przypinana jest róża, którą dziecko może przekazać dalej. 

Chiny – wolne od szkoły 

W Chinach w tym dniu dzieci mają wolne od szkoły, a osoby poniżej 14 

roku życia mogą liczyć nawet na prezent od władz. 

Japonia – podział na płeć 

Japonia świętuje Dzień Dziecka 2 razy w roku, a to za sprawą podziału na płeć. 

Dziewczynki mają swój dzień    w 

marcu (3.03), a chłopcy w maju 

(5.05). Jest to oparte 

na  długoletniej tradycji 

pochodzącej aż z VIII wieku. 

Dziewczynki w tym dniu 

przygotowują się na festiwal 

lalek, chłopcy na festiwal 

samurajów. Ojcowie robią także 

z synami flagi w kształcie karpia 

(jako symbolu siły i odwagi) i 

wieszają je na 

drzwiach. Japończycy w tym dniu 

dekorują swoje domy lalkami i kwiatami śliwki.  

Korea Północna – parada 

W Korei Północnej świętuje się powołanie „Korpusu Młodych Pionierów” przed 

oczami mam teraz dzieci na paradzie i Głównego Wodza podziwiającego ich na 

telebimie. 

Japońskie lalki; źródło: https://lajt.co.uk/dzien-dziecka-na-swiecie 

https://lajt.co.uk/dzien-dziecka-na-swiecie


Meksyk – wyjątkowe zajęcia w 

szkołach 

Meksyk, zamiast odwoływać lekcje, 

przygotowuje specjalne zajęcia, by 

wspólnie celebrować czas 

z  najmłodszymi. W tym czasie dzieci 

mają dużo aktywności sportowych lub 

zajęć związanych ze wspólnych 

gotowaniem. Czyli podobnie jak w 

Polsce. 

Nowa Zelandia – święto rodziny i miłości 

W Nowej Zelandii święto oparte jest na lokalnym Maori, który strzegł skarbów. 

Głównej ideą tego dnia jest to, aby w tym dniu świętować pokój i miłość. 

Francja – święto rodziny 

We Francji odpowiednikiem Dnia Dziecka jest Święto Rodziny, które przypada na 

6 stycznia. Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu jest uroczysta kolacja, do 

której dzieci siadają razem ze swoimi rodzicami. Podczas posiłku podawane jest 

ciasto z wróżbami. 

Nigeria – rywalizujące ze sobą parady 

Tutaj święto obchodzone jest, podobnie jak w Polsce,  uczniowie biorą udział w 

paradach, część z nich konkuruje między sobą o nagrody.  Jednak organizacje 

międzynarodowe tworzą wspólne wydarzenia, które mają zjednoczyć dzieci z 

różnych rodzin i zapraszają dzieci, które nie mają możliwości korzystania z 

państwowego programu obchodów Dnia Dziecka. Celem takiego działania jest 

zmniejszenie wykluczenia. 

Paragwaj – upamiętnienie młodych żołnierzy 

Tutaj w dniu dziecka upamiętnia się 3,500 dzieci, w wieku od 6 do 15 lat, które 

poległy dzielnie walcząc w obronie swojego państwa przeciwko 20,000 żołnierzy 

chcących okupić Paragwaj. 

Meksyk; źródło: www.czasnawywczas.pl 

 



Turcja - kolorowe stroje, kolorowe niebo i Święto Niepodległości 

Najbardziej barwnym Dniem Dziecka, jest ten obchodzony w Turcji. 23 kwietnia 

Turcy ubierają swoje dzieci w narodowe stroje, odbywają się uroczyste tańce i 

pieśni, a niebo wypełniają kolorowe latawce – puszczane oczywiście przez dzieci, 

no może z mała pomocą rodziców. 

                                                                                                           Rysunek 4 - Latawce w Turcji; źródło: Internet, www.tanie-loty.pl 

Co ciekawe tego samego dnia, Turcy 

obchodzą Święto Niepodległości, w 

rocznicę utworzenia w 1920 roku 

niezależnej Republiki Tureckiej. Jej 

twórca, Mustafa Kemal Atatürk, 

postanowił właśnie ten dzień 

zadedykować dzieciom podkreślając 

tym samym, że są one przyszłością 

narodu. Tego dnia dzieci, podobnie 

jak w Polsce, zasiadają w 

parlamencie. 

                                                                                                                                    

                                                                                                          

 

 

 



Jak powstał Dzień Ojca? 
 

Zaczęło się w Stanach 

Zjednoczonych.

Gdy ustanowiono obchody Dnia 

Matki, postulowano by były święta 

również innych członków rodziny. 

Sonora Smart Dodd (córka 

weterana wojny secesyjnej 

Williama Smarta)   po dowiedzeniu 

się o wprowadzeniu święta mam, 

postanowiła by uświetnić trud 

naszych ojców, który wykonują 

dla rodziny. Głównym powodem było również to, że jej ojciec po śmierci matki opiekował 

się nią i pięciorgiem młodszego rodzeństwa.  

Jak obchodzimy? 
Zazwyczaj  jest to podarowywanie drobnych prezentów bądź laurek. Kwiaty też można 

podarować, napisać życzenia bądź zaśpiewać jakąś piosenkę. Często też po prostu 

spędzamy z nim czas. 

 

 

 

https://www.printoteka.pl/public/pic/materials/2506_dzien_taty_gaz.jpg 



Kiedy i gdzie?     

 

19 marca  

 

 

pierwsza niedziela czerwca 

 

druga niedziela czerwca      

 

39 dzień po niedzieli wielkanocnej 

 

5 czerwca 

 

 

trzecia niedziela czerwca 

 

 

Zuzanna Mrozik kl.4a 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michalina Śliwa, klasa 4a 

                                                                                                                              

Czy wiecie, czym są wolne wybory? Albo, kto kiedyś kazał 

głosować  tylko na wskazaną osobę? Jeśli  nie, to opowiem.  

    

Co to są wolne wybory? 

Wolne wybory jest to możliwość wyboru, według własnych 

upodobań. Na przykład, gdy ktoś pyta jaki lubimy kolor, możemy 

wybrać ulubiony. Moim jest różowy. Ale czym są  częściowo wolne 

wybory? Częściowo wolne wybory to  takie, w których ktoś wpływa 

na to, co wybieramy, czyli każe nam wybrać ulubiony kolor, ale  daje 

nam do wyboru tylko odcienie niebieskiego: indygo, granatowy, 

błękitny lub szafirowy. Co byście  wybrali? 

Kiedy i gdzie, odbyły się częściowo wolne wybory?                 

Częściowo wolne wybory odbyły  się 4 czerwca 1989 roku w Polsce. 

Chociaż częściowo, ale były to pierwsze  wolne wybory po II wojnie 

światowej. Był to początek  końca komunizmu w Polsce.  Do  niższej  

izby parlamentu dostało się 35% posłów opozycji („Solidarności”) i 

65% posłów wskazanych przez PZPR (komunistów). Ci jednak 

podczas obrad Okrągłego Stołu nie przewidzieli jednej rzeczy- 

wybory do Senatu nie zostały ograniczone proporcjami, jak w 

przypadku Sejmu. Opozycja zdobyła 99 mandatów, podczas gdy 

komuniści tylko 1.  

Utworzony przez Tadeusza Mazowieckiego rząd zawierał zatem 

przedstawicieli zarówno wybranych wolnościowo, jak i wskazanych 

przez upadający system.                                                                                                                       

 



 

Spacerkiem po Bielanach 
 My, uczniowie Szkolnego Koła Przyjaciół Warszawy w dniu 4 czerwca 

wraz z przewodnikiem panią Renatą Adamczyk Nowak oraz nauczycielem 

historii panią Moniką Dyńską wybraliśmy się na spacer i zwiedzanie  

Zespołu klasztornego Kamedułów na Bielanach.  

Zobaczyliśmy: 

- kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  

- 13 eremów kamedulskich z 2 poł. XVII wieku 

- grób Stanisława Staszica z 1876 roku 

Odwiedziliśmy także zabytkowe bielańskie źródełko przy ulicy Dewajtis. 

 W ten sposób włączyliśmy się w realizację projektu „Bielańskie 

dzieci kreatywne”. 

A oto, czego się dowiedzieliśmy: 

Kościół Bielański 

„Kościół został wzniesiony dla zakonu 

Kamedułów, przybyłych tu z Bielan 

krakowskich, w latach 1669–1710, lecz 

prace wykończeniowe ciągnęły się przez 

następne pół wieku. Kościół wzniesiony 

został w stylu późnobarokowym na 

planie wydłużonego ośmioboku z dwoma 

dużymi kaplicami. Wnętrze kościoła 

zdobi stiukowa dekoracja rokokowa oraz 

cenne obrazy. W zakrystii na sklepieniu 

znajdują się malowidła M. A. Palloniego 

z drugiej połowy XVII wieku. W 

kościele znajduje się serce Michała 

Korybuta Wiśniowieckiego oraz jego 

matki, a przy świątyni grób Stanisława 

Staszica.” 

Tekst:wikipedia.org/wiki/Zespół_klasztorny_Kamedułów_na_Bielanach 

 

 



Bielańskie źródełko: 

 „Wykonany z czerwonego 

piaskowca cokół datowany 

jest na 1835 rok i ma formę 

ściętego ostrosłupa, na 

szczycie którego stoi 

ozdobna waza. Stanowi on 

ujście źródła bijącego u 

podnóża kościoła 

Kamedułów, które niegdyś 

słynęło ze znakomitej wody. 

Żeliwna płyta, znajdująca 

się na froncie, ma ciekawy 

kształt rybopodobnej bestii, 

z pyska której leniwie 

płynie woda. 

Co ciekawe na postumencie, 

poza datą powstania, 

znajdują się jeszcze dwie 

inskrypcje, brzmiące następująco: "Wysokość Wodozbioru Wisły 15 marca 1888" oraz "11 marca 

1891 r.", z których można wnioskować, że cokół służył swego czasu również do pomiaru poziomu 

wód Wisły, która sto lat temu zapewne pustoszyła te brzegi, a swoim utajonym spokojem mami nas 

także i dzisiaj. 

Do źródełka warto się pofatygować, jeśli nie przez wzgląd na możliwość obcowania ze śladami 

przeszłości, to chociażby dlatego, że jest to miejsce urocze, spokojne i odludne.” 

Jan Księżyk  
http://tustolica.pl/dobrze-ukryte-zabytkowe-zrodelko-w-lesie_70525 

  

W dniu 11 czerwca poszliśmy na drugi spacer. Byliśmy zwiedzić 

Cmentarz Żołnierzy Włoskich przy ulicy Marymonckiej. 

 Cmentarz został założony w 1926 

roku. Na cmentarzu pochowano 898 

żołnierzy włoskich pojmanych przez 

wojska Cesarstwa Niemieckiego na 

froncie włoskim i zmarłych w obozach 

jenieckich na terenie Polski podczas I 

wojny światowej (w szesnastu 

rzędach) oraz 1415 obywateli Włoch 

poległych lub zamordowanych w 

hitlerowskich obozach jenieckich i 
koncentracyjnych podczas II wojny 

światowej, których prochy złożono na 

cmentarzu w latach 1957-1967. 

 

 



Cmentarz ma kształt kwadratu 

z dwoma krzyżującymi się 

pod kątem prostym głównymi 

alejami. Na końcu alejki 

wiodącej od wejścia w głąb 

cmentarza znajduje się ołtarz z 

krzyżem, za którym stoi stela 

z wyrytymi nazwami 

miejscowości, z których 

ekshumowano ciała poległych 

i pomordowanych Włochów. 

Po bokach od steli znajdują się 

ściany, za którymi są 

zagłębione w ziemi 

katakumby. Przed głównym 

wejściem dwa ujęcia wody 

wykute w kamieniu. 

Tekst: 

wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Żołnierzy_Włoskich_w_Warszawie 

 

 

 

Fotografie: Monika Dyńska 

 


