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2. WYBÓR
PATRONA
SZKOŁY W
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W związku ze zbliżającymi się uroczystościami
związanymi z otrzymaniem przez naszą szkołę
sztandaru, chcielibyśmy w tym numerze
„Biedroneczki” przybliżyć zarówno naszym uczniom,
jak i Państwu wydarzenia, które poprzedziły
tę historyczną chwilę.
Życzymy miłej lektury.
Redakcja „Biedroneczki”

3. UROCZYSTA
SESJA RADY
MIASTA –
NADANIE
IMIENIA SZKOLE
4. OTRZYMANIE
SZTANDARU
SZKOŁY
5. RAJD ŚLADAMI
MAŁEGO
POWSTAŃCA
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DRODZY UCZNIOWIE !
Od stycznia 2011 realizujemy
bardzo ważny dla naszej szkoły
Projekt Nadania Imienia Szkole.
Do współpracy w realizacji tego
projektu
zaprosiliśmy
naszych
uczniów oraz rodziców i społeczność
gminy.
Poprzez nadanie imienia nasza
szkoła uzyskuje:



 swoistą
indywidualną
tożsamość, tożsamość związaną
z patronem szkoły, to ona
wyróżnia ją spośród innych
szkół,
 promuje
osobę
patrona,
pozyskuje
do
współpracy
instytucje i osoby związane
z patronem,
 wchodzi do rodziny szkół o tym
samym imieniu, może oprzeć
swoje działania wychowawcze
na wartościach potwierdzonych
życiem i działalnością patrona,
 wzbogaca swoją obrzędowość
o ważne wydarzenia z życia jej
patrona,
propaguje też wartości patriotyczne.

Nr 1
03 października 2011

1. KANDYDACI NA PATRONA
SZKOŁY
Już w listopadzie 2010r. podczas
przygotowywania Apelu z okazji
Święta Niepodległości zrodził się
pomysł nadania imienia szkole.
Młodzież,
obecna
na
Apelu
z ogromnym przejęciem prezentowała
przygotowane kwestie. Na scenie
obecni byli młodzi aktorzy w rolach
żołnierzy, sanitariuszek, pisarzy oraz
ludności
cywilnej.
Uczniowie
z zaangażowaniem recytowali słowa
modlitwy o Polskę:
Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie głos
Twego ludu z ziemi polskiej płynie.
Wróć nam o Boże ojczyznę kochaną, w
troje rozdartą i w morzu skąpaną.

2

WYDANIE SPECJALNE
W związku z powyższym Rada
Pedagogiczna
po
rozpatrzeniu
postanowiła pozytywnie zaopiniować
Narodowe Święto Niepodległości
jako kandydata na patrona szkoły.
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orędownictwo św. Stanisława Kostki
uratowało powierzających się w jego
opiekę.

Święto naszej szkoły mogłoby
odbywać
się
równolegle
z
Narodowym Świętem Niepodległości
– tak cenionym przez naszych
uczniów,
zaś
Hymnem
szkoły
mogłaby być pieśń Pierwsza Brygada –
tak wtedy myśleliśmy.

Parafianie
zaproponowali
Świętego
Stanisława
Kostkę
na patrona naszej szkoły.

Św. Stanisław jest patronem Polski
(od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji
łódzkiej i warszawskiej, diecezji
chełmińskiej i płockiej, studentów oraz
nowicjuszy jezuickich, a także polskiej
młodzieży.
Świętemu Stanisławowi Kostce
przypisuje się zwycięstwo Polski
odniesione
nad
Turkami
pod
Chocimiem w 1621 r.
Król Jan Kazimierz przypisywał
orędownictwu Świętego zwycięstwo
odniesione pod Beresteczkiem (1651).
Jak widać była to również
propozycja
warta
rozpatrzenia,
zwłaszcza, że już nie jeden raz

Rada Rodziców zgłosiła Małego
Powstańca jako kandydata na patrona
naszej szkoły.
Mały Powstaniec jest symbolem
udziału
dzieci
i
młodzieży
w Powstaniu Warszawskim w 1944
roku. W powstańczej Warszawie
dorośli
jednoczyli
się
w wysiłku, aby ochronić dzieci
od okrucieństwa wojny.
Pomimo tego, bardzo młodzi
ludzie, zaledwie kilkunastoletni, często
pozbawieni już rodziny, starali
przyczynić się do zwycięstwa.
Dzięki nim, już w pierwszych
dniach sierpnia, powstała Harcerska
Poczta Polowa. Z każdym dniem rosły
też szeregi łączników i przewodników
kanałowych.
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Nie pozwalano im walczyć,
ale nie można ich powstrzymać
od przenoszenia paczek z żywnością,
butelek z benzyną czy meldunków.
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W wyniku przeprowadzonego
referendum, które odbyło się 26
stycznia 2011r. największą ilość głosów
uzyskał Kandydat – Mały Powstaniec

Jednym z nich był dwunastoletni
łącznik
Batalionów
„Gozdawa”
i „Parasol” – kpr. Witold Modelski
„Warszawiak”. To on właśnie, jako
najmłodszy
Powstaniec,
został
odznaczony Krzyżem Walecznych
za męstwo i odwagę.
Zginął 20 września 1944 roku,
broniąc jednej z ostatnich redut
powstańczych na Czerniakowie.

2. WYBÓR PATRONA SZKOŁY
W GŁOSO WANIU
Nadrzędnym
celem
naszego
projektu, w pierwszej jego fazie było
wyłonienie
w
demokratycznych
wyborach patrona szkoły.
W procesie wyboru imienia
uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz
nauczyciele
i
pracownicy
niepedagogiczni Szkoły Podstawowej
nr 3 w Ząbkach. Każda społeczność
zaproponowała i przedstawiła swoich
kandydatów.

Święty Stanisław Kostka, Mały
Powstaniec,
Narodowe
Święto
Niepodległości – która z trzech
propozycji nadania imienia dla naszej
szkoły podoba mi się najbardziej
i dlaczego?
Pod
takim
hasłem
nasi
uczniowie na lekcjach w klasach I-VI
rozmawiali z nauczycielami na temat
wyboru patrona dla naszej szkoły.
Do projektu włączeni byli
wszyscy nauczyciele, między innymi
języka polskiego, historii, muzyki,
plastyki,
informatyki,
techniki,
edukacji wczesnoszkolnej i inni.
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Nauczyciele języka polskiego i historii
wspólnie z uczniami gromadzili
materiały naukowo - bibliograficzne
kandydatów na patrona.
Na lekcjach muzyki uczniowie
poznali
pieśni
związane
z kandydatami lub świętem.
Podczas zajęć z informatyki
uczniowie wykonali profesjonalne
karty do głosowania dla zarówno
dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
W trakcie zajęć techniczno –
plastycznych uczniowie wykonali
też urny wyborcze.
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ojczyzny walcząc i ginąc. My na
szczęście możemy uczyć się miłości do
ojczyzny na lekcjach w szkole.
Uważam, że upamiętnienie
setek dzieci, chociaż nieznanych z
imienia jest bardziej właściwe niż
upamiętnienie jednej osoby.
Dominika Bartosiak klasa IVc
Dzieci, które walczyły podczas
Powstania Warszawskiego szybciej
musiały dorastać niż ja czy moi
koledzy, ale to właśnie dzięki ich
odwadze i krwi, którą przelali za naszą
wolność żyjemy w wolnym kraju
i uczymy się ojczystego języka.
Powinniśmy być im wdzięczni
za to, co zrobili dla nas, następnych
pokoleń. Nie wolno nam zapominać o
naszych małych, a tak wielkich
bohaterach.

PRZYPOMNIJMY,
CO
WTEDY
MYŚLELI
NASI
UCZNIOWIE
O OBECNYM PATRONIE SZKOŁY
Moim zdaniem patronem naszej
szkoły powinien być Mały Powstaniec.
Mały Powstaniec upamiętnia walczące
dzieci Warszawy podczas Powstania
Warszawskiego.
Dzieci
takie
same
jak my, dzieci, które chodziły
do szkoły. Uczyły się miłości do

Naszym
obowiązkiem
jest
pamiętanie o Małych Powstańcach.
Będę bardzo dumna, jeśli to Mały
Powstaniec zostanie patronem naszej
szkoły.
Aleksandra Mazurczak klasa IVc

3. UROCZYSTA SESJA RADY
MIASTA
–
NADANIE
IMIENIA SZKOLE
12 kwietnia odbyła się uroczysta
sesja, podczas której Rada Miasta Ząbki
podjęła uchwałę w sprawie nadania
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Szkole Podstawowej Nr 3 imienia
Małego Powstańca.
Oprócz władz miejskich na sesję
przybył również starosta wołomiński
Piotr Uściński. Ponadto w uroczystości
wzięli
udział
przedstawiciele
wszystkich instytucji ząbkowskich,
rodzice oraz młodzież.
Przy tej okazji społeczność szkolna
postanowiła
wyróżnić
Orderem
Przyjaciela Szkoły Małego Powstańca
trzy zasłużone osoby:
 burmistrza
Roberta
Perkowskiego,
 wiceprzewodniczącą
Rady
Rodziców Alicję Ośkiewicz,
 sekretarza
Rady
Rodziców
Krzysztofa Konopkę, który był
pomysłodawcą
zgłoszenia
kandydatury Małego Powstańca.
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Łukawskiemu specjalnie oprawioną
uchwałę o nadaniu imienia.
4. OTRZYMANIE SZTANDARU
SZKOŁY
Do godnego przyjęcia sztandaru
szkoły przygotowujemy się na
wiele sposobów.








krzewimy wśród naszych
uczniów wiedzę historyczną
związaną z Powstaniem
Warszawskim,
zachęcamy ich do wzięcia
udziału w debacie klas VI
na tematy powstańcze,
proponujemy
uczniom
wspólnie
z
rodzicami
i nauczycielami przejście
śladami Małego Powstańca
podczas
organizowanego
w październiku rajdu,
organizujemy im ciekawe
lekcje na tematy związane
z II wojną światową.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 3
imienia Małego Powstańca.

Naszym sztandarem będą się
opiekować obecnie reprezentujący
szkołę uczniowie. Z tego właśnie
powodu to oni jako pierwsi zobaczyli
jeszcze nie ukończony sztandar. Mogli
go
dokładnie
obejrzeć
podczas
wrześniowej wizyty w pracowni haftu
artystycznego. Oto, co o tej wycieczce
napisali:

Na zakończenie przewodniczący
Rady Miasta Krzysztof Bławdziewicz
wręczył
dyrektorowi
Tomaszowi

Dnia 02.09.2011r o godz. 930
pojechaliśmy z panem Dyrektorem
Tomaszem Łukawskim oraz z panią
ViceDyrektor Ewą Kacprzak
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do hafciarni, w której powstaje
nasz nowy sztandar.
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flagowym uważamy, że sztandar
będzie godnie reprezentował naszą
szkołę.

Uczestnikami tej wycieczki byli
uczniowie
reprezentujący
szkołę
w poczcie sztandarowym i pani Anna
Majchrzak
–
opiekun
pocztu
szkolnego.

Aleksandra Kander
Aleksandra Maciejczyk
Anita Murawska

W
hafciarni
zobaczyliśmy
nowy, ale jeszcze nie skończony
sztandar naszej szkoły.
Żywe kolory i profesjonalne
hafty wywarły na nas niezapomniane
wrażenie. Jego obie strony, rewers
i awers nie były jeszcze ze sobą
połączone, a już było widać jak udany
jest jego projekt.
Pani hafciarka Julia Drozd Podbielska opowiedziała nam o tym,
jak powstają sztandary, omówiła
kolejne etapy ich wykonywania
i zwróciła naszą uwagę na fakt,
jak ważna jest wizja artystyczna
projektu.
Dowiedzieliśmy
się
wiele
ciekawych
rzeczy
o
hafcie
artystycznym oraz mieliśmy okazję
zobaczyć
przepiękną
kolekcję
ozdobnych naparstków. Poznaliśmy
też towarzysza naszej hafciarki –
tajemniczego czarnego kota.
Zrobiliśmy
dużo
zdjęć
upamiętniających nasz wyjazd i po
dokładnym
obejrzeniu
sztandaru
wróciliśmy do szkoły.

i

Jako przedstawiciele uczniów
reprezentanci szkoły w poczcie

wizyta pocztu
hafciarskiej

sztandarowego

poczet sztandarowy szkoły
sztandaru panią Julią Drozd

w

wraz

pracowni

z

autorką

CO JESZCZE ROBIMY W RAMACH
PROJEKTU „MAŁY POWSTANIEC –
PATRON SZKOŁY”?
 Przygotowujemy
uroczystości
Sztandaru Szkoły
Nr 3 im. Małego
Ząbkach

uczniów do
Poświęcenia
Podstawowej
Powstańca w
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 przygotowujemy
inscenizację
teatralną „Powstanie'44” na
Święto Szkoły.
 bierzemy udział w projekcie
Muzeum
Powstania
Warszawskiego
„Nocny
Patrol”- rejs po Wiśle.
 organizujemy wycieczki do
Muzeum
Powstania
Warszawskiego.
 naszym uczniom i ich rodzicom
proponujemy udział w rajdzie –
Śladami
Powstania
Warszawskiego
zwiedzając
zakątki na Starego Miasta.
 przeprowadzimy
szkolny
konkursu wiedzy o powstaniu
warszawskim.
 przygotowujemy
wystawę
materiałów
związanych
z powstaniem warszawskim.
 uczniów klas IV-VI zaprosimy
na
projekcję
filmów
„Kolumbowie” i „Kanał”.

ZWIEŃCZENIE
PRZEKAZANIE
SZKOŁY

PROJEKTU
–
SZTANDARU

Ukoronowaniem
naszej
działalności
związanej
z
wyżej
wspomnianym
projektem
będzie
Święto
Szkoły
związane
z przekazaniem szkole sztandaru.
Zaplanowane ono zostało na
dzień 03.10.2011. Nasze świętowanie
rozpoczniemy

info ze scenariusza
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5. RAJD ŚLADAMI
POWSTAŃCA

MAŁEGO

Na początku października, w dniu
08.10.2011 odbędzie się po raz
pierwszy nasz wspólny Rajd Śladami
Małego Powstańca. Udział będą mogli
wziąć w nim nasi uczniowie, ich
rodzice i nauczyciele.
Organizatorem I Rodzinnego Rajdu
Pieszego
–
„Śladami
Małego
Powstańca” po
Starym Mieście
w Warszawie jest Szkoła Podstawowa
nr 3 w Ząbkach.
Uroczysty patronat nad rajdem
obejmują: Burmistrz Miasta Ząbki,
Starosta Powiatu Wołomińskiego,
Towarzystwo
Przyjaciół
Ząbek
oraz Skauci Europy.
Prawo do startu mają wszystkie
osoby, które poprawnie wypełnią
formularz zgłoszeniowy i dostarczą go
do
sekretariatu
Organizatora,
w terminie (wstawić daty).
Zgłoszenia można pobrać ze strony
www.sp3zabki.pl,
www.tpz.org.pl,
w
sekretariacie
szkoły
lub
u wychowawców podczas zebrań.
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SZKOŁY
www.sp3.zabki.pl
„BIEDRONECZKA”.

W

ZAKŁADCE

GORĄCO POLECAMY 

WCZEŚNIEJSZE
WYWIADY,
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O
KONKURSACH
I WYDARZENIACH SZKOLNYCH, ZDJĘCIA,
ARTYKUŁY
POZOSTAŁYCH
NAUCZYCIELI
I UCZNIÓW DOSTĘPNE SĄW POPRZEDNICH
NUMERACH „BIEDRONECZKI” NA STRONIE

Szanowni Czytelnicy!
Gazetkę
szkolną
redaguje
zespół
pod czujnym okiem Pani Anny Majchrzak i Pani
Anny Piechuckiej. Zachęcamy do kontaktu z naszą
redakcją
i
przesyłania
maili
na
adres:
anulkaraj@o2.pl oraz aniva1@wp.pl Adres strony
internetowej naszej szkoły: www.sp3zabki.pl
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