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ŚWIĘTO SZKOŁY 

Tegoroczne Święto Szkoły 

rozpoczynamy wspominając fakty, 

które doprowadziły do tego, że nasza 

szkoła może dumnie nosić imię 

Małego Powstańca.  

 

KROK 1  

WYBÓR PATRONA SZKOŁY  

W GŁOSOWANIU  

W procesie wyboru imienia 

uczestniczyli uczniowie, rodzice  

oraz nauczyciele i pracownicy 

niepedagogiczni Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Ząbkach. Każda  

ze wspomnianych wyżej społeczności 

zaproponowała i przedstawiła swoich 

kandydatów. 

W wyniku przeprowadzonego 

referendum, które odbyło się  

26 stycznia 2011r. największą ilość 

głosów uzyskał Kandydat – Mały 

Powstaniec. 

 

 
 

Wybory kandydata na patrona naszej szkoły 

 

 

 

KROK 2 

NADANIE IMIENIA SZKOLE 

12 kwietnia 2011 r. na terenie naszej 

szkoły odbyła się uroczysta sesja, 

podczas której Rada Miasta Ząbki 

podjęła uchwałę w sprawie nadania 

Szkole Podstawowej Nr 3 imienia 

Małego Powstańca.  

 

Oprócz władz miejskich na sesję 

przybył starosta wołomiński  

Piotr Uściński. Ponadto w uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele 

wszystkich instytucji ząbkowskich, 

rodzice oraz młodzież.  

 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę 

o nadaniu Szkole Podstawowej nr 3 

imienia Małego Powstańca.  

 

Na zakończenie przewodniczący 

Rady Miasta Krzysztof Bławdziewicz 

wręczył dyrektorowi Tomaszowi 

Łukawskiemu specjalnie oprawioną 

uchwałę o nadaniu imienia,  

którą zobaczyć można w gablocie 

znajdującej się w holu głównym szkoły. 

 

 

Uroczysta sesja Rady Miasta Ząbki na terenie naszej szkoły 
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KROK 3 

OTRZYMANIE SZTANDARU 

SZKOŁY 

Do godnego przyjęcia sztandaru 

szkoły przygotowaliśmy się  

na wiele sposobów:  

1. krzewiliśmy wśród naszych 

uczniów wiedzę historyczną 

związaną z Powstaniem 

Warszawskim, 

2. zachęcaliśmy ich do wzięcia 

udziału w debacie   

na tematy powstańcze, 

3. proponowaliśmy uczniom 

wspólnie z rodzicami  

i nauczycielami przejście 

śladami Małego Powstańca 

podczas organizowanego  

w październiku rajdu, 

4. organizowaliśmy im ciekawe 

lekcje na tematy związane  

z II wojną światową. 

 

Sztandar szkoły został ufundowany 

przez Radę Rodziców i przekazany 

przez Przewodniczącego Rady 

Rodziców p. Roberta Kędziorę  

Dyrektorowi Szkoły p. Tomaszowi 

Łukawskiemu  podczas uroczystości 

związanej  z obchodami Święta Szkoły.  

 
Prezentacja sztandaru szkoły 

 

 
Pierwsza uroczysta msza św. z udziałem sztandaru szkoły 

 

KROK 4 

POWSTANIE POCZTU 

SZTANDAROWEGO SZKOŁY 

 

Historia naszego pocztu 

sztandarowego rozpoczęła się w dniu, 

gdy po raz pierwszy otrzymaliśmy  

z rąk Dyrektora Szkoły p. Tomasza 

Łukawskiego Sztandar Szkoły.   

 

Wydarzenie to miało miejsce 

podczas wspomnianych powyżej 

uroczystości związanych z nadaniem 

imienia Małego Powstańca szkole. 

 

Naszym sztandarem 

zaopiekowali się pierwsi członkowie 

pocztu sztandarowego, ówcześni 

uczniowie klas szóstych. 

 

To oni, jako pierwsi zobaczyli 

sztandar podczas swojej wizyty  

w pracowni haftu artystycznego.  

 

 
Wizyta pocztu sztandarowego w pracowni hafciarskiej 
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KOLEJNE POCZTY 

SZTANDAROWE NASZEJ SZKOŁY 

I POCZET  

ROK SZKOLNY 2011/2012 

1.Julia Barańczuk  
2.Filip Bednarczyk  
3.Karolina Cichocka 
  

1.Aleksandra Kander 
 2.Wojciech Stypułkowski
 3.Paulina Leszczyńska 
 

1.Aleksandra Maciejczyk  
2. Patryk Łuciuk  
3.Anita Murawska 

 

II POCZET    

ROK SZKOLNY 2012/2013 

1.Zofia Ośkiewicz  

2.Kacper Siuchninski  

3.Daria Kijak    

1. Aleksandra Mazurczak  

2. Daniel Dębski  

3.Weronika Śliwowska 

  

1.Luiza Grabowska 

2.Mateusz Szymański  

3.Julia Karwowska  

  

 

 

 

 

III POCZET   

ROK SZKOLNY 2013/2014 

1. Julia Jagiełło  
2.Maria Salus 
3.Mateusz Martuzalski 
 

 
1.Julia Tutakowska  
2.Natalia Maziejuk 
3.Bartłomiej Świderski 

 

1.Weronika Korol  
 2.Natalia Czapla  
 3.Bartosz Bloch  

 

1.Alina Siczkowska 
2.Karolina Szpila 
3.Oskar Szafarowicz 

      

 

Pierwszy poczet naszej szkoły 
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KROK 5 

STWORZENIE 

KAPITUŁY ORDERU 

PRZYJACIELA SZKOŁY 

„ MAŁEGO POWSTAŃCA” 

 

Częste dowody sympatii, chęć 

niesienia pomocy i życzliwość to cechy 

osób, które przy różnych okazjach 

przyczyniły się do rozwoju naszej 

szkoły oraz uzyskały miano 

„Przyjaciela Szkoły Małego 

Powstańca”. 

 

UHONOROWANI ORDEREM 

PRZYJACIELA SZKOŁY „MAŁEGO 

POWSTAŃCA” 

 

Rok szkolny 2010/2011 

1. Burmistrz Miasta Ząbki    

– p. Robert Perkowski 

2. Wiceprzewodnicząca Rady 

Rodziców – p.  Alicja Ośkiewicz 

3. Sekretarz Rady Rodziców  

– p. Krzysztof Konopka 

 

Rok szkolny 2011/2012 

1. Sekretarz Miasta Ząbki   

–  p. Patrycja Żołnierzak 

2. Radny Miasta Ząbki          

–  p. Krzysztof Poboży 

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013 

1. Zastępca Burmistrza Miasta 

Ząbki – p. Artur Murawski 

2. Kierownik Referatu Oświaty  

i Polityki Społecznej  

- p. Ewa Wiśniewska  

 

 
Order „Przyjaciela Szkoły Małego Powstańca” 

 

KROK 6 

DEBATA UCZNIOWSKA 

„Powstanie Warszawskie  

- za i przeciw” 

Ukoronowaniem naszej 

działalności związanej z patronem 

szkoły jest coroczna debata 

uczniowska organizowana w klasach 

VI. Pierwsza z debat, odbyła się  

w szkole 7 lutego 2012 r. Specjalnym 

gościem był p. Eugeniusz Tyrajski 

(uczestnik Powstania Warszawskiego), 

oto jak ją opisał w swoim  

„Post Scriptum”: 
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POST SCRIPTUM 

„Mogłoby się wydawać,  

że użycie określenia debata  

dla dyskusyjnego spotkania grupy 

osób dorosłych i uczniów szóstych klas 

pięciu szkół podstawowych, a więc  

12-13-latków, było określeniem niezbyt 

adekwatnym, gdyby nie … Właśnie, 

gdyby nie wspaniałe przygotowanie 

tych jakże przecież jeszcze młodych 

ludzi do tak poważnego tematu. 

 Zakres wiedzy o Powstaniu 

Warszawskim, jakim wykazują się 

uczestnicy debat, świadczy z jednej 

strony o niezwykłym zaangażowaniu  

w przygotowanie się do tej niełatwej 

jednak debaty, a z drugiej strony o na 

pewno wielkim wkładzie nauczycieli 

historii tych szkół, którzy potrafili 

wzbudzić wielkie zainteresowanie 

wśród swoich uczniów tym trudnym 

wydarzeniem dziejowym naszego 

kraju. 

Oby więcej było w naszych 

szkołach takich nauczycieli historii  

i takich chłonących wiedzę uczniów.   

Eugeniusz Tyrajski (uczestnik debaty) 

 

Uczestnicy pierwszej debaty powstańczej 

 

KROK 7 

KONKURS NA LOGO SZKOŁY 

Konkurs na logo szkoły był ściśle 

związany z projektem „Mały 

Powstaniec”, był jego integralną 

częścią.  

W ramach tego konkursu 

uczniowie szkoły mieli możliwość 

wykazania się inwencją twórczą  

i przedstawienia swojego własnego 

pomysłu na logo szkoły.  

Wpłynęło wiele prac. Jedna z nich 

zyskała szczególne uznanie. Oto ona: 

 

 

 

 

 

 

KROK 8 

I RODZINNY RAJD SZLAKIEM 

MAŁEGO POWSTAŃCA 

Pomysł I Rodzinnego Rajdu 

Szlakiem Małego Powstańca pod 

patronatem Starosty Powiatu 

Wołomińskiego, Burmistrza Miasta 

Ząbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 

oraz Skautów Europy okazał  
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się strzałem w przysłowiową 

dziesiątkę.  

Na pierwszy rajd zgłosiło  

się ponad 300 chętnych. Uczestnicy 

zostali zaopatrzeni w plany Starego 

Miasta oraz krótkie opisy miejsc,  

w których można dostrzec ślady walk 

powstańczych w Warszawie.  

 

II RODZINNY RAJD SZLAKIEM 

MAŁEGO POWSTAŃCA 

II Rodzinny Rajd "Szlakiem 

Małego Powstańca", został 

zaplanowany na dzień 6 października 

2012 r. Osoby chętne podobnie,  

jak poprzednio zostały przydzielone 

do grup. Każda z ekip otrzymała 

Plan Starego Miasta, plan rajdu  

oraz opis poszczególnych miejsc,  

które miała odnaleźć.  

 

III RODZINNY RAJD 

 MAŁEGO POWSTAŃCA 

KARTKA Z PAMIĘTNIKA 

 

27 września spotkaliśmy się na sali 

gimnastycznej, gdzie dostaliśmy mapę  

i poszliśmy do lasu. W lesie 

pierwszym zadaniem był labirynt. 

Polecenie brzmiało:  wskaż łącznikowi 

drogę do dowódcy. Szybko 

znaleźliśmy rozwiązanie. Następnym 

zadaniem było przejście pod 

sznurkami, na których wisiało dużo 

dzwonków.  Czuliśmy się jak 

„Zawiszacy”, najmłodsi uczestnicy 

Powstania, którzy przechodzą 

kanałami. W punkcie medycznym 

staliśmy się sanitariuszami  

i opatrywaliśmy rany. Szliśmy krętymi 

ścieżkami, aż dotarliśmy do kolejnego 

miejsca, gdzie należało bardzo 

ostrożnie przejść zaminowany teren. 

Rozwiązywaliśmy krzyżówki, rebusy  

i test wiedzy na temat Powstania 

Warszawskiego. W ostatnim punkcie  

należało wykazać się 

spostrzegawczością i zapamiętać 

ukryte przedmioty. Na końcu 

wróciliśmy do szkoły, gdzie czekały na 

nas gorące kiełbaski i grochówka. Cały 

ten szkolny rajd bardzo przypadł mi 

do gustu.  

Kamil Krzemieniewski, kl. VI a 
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Dzisiaj razem z moją klasą 

brałem udział w Rajdzie Szlakiem 

Małego Powstańca. W tym dniu nie 

było zajęć lekcyjnych. Rajd odbył się 

na terenie lasu obok szkoły. Jego 

celem było upamiętnienie udziału 

dzieci i młodzieży w Powstaniu 

Warszawskim.  

 W ramach rajdu należało 

wykonać 10 zadań m.in. rozwiązać 

rebus, wykonać kolorowankę, przejść 

tor przeszkód, odgadnąć szyfr, 

udzielić odpowiedzi na pytania 

dotyczące Powstania Warszawskiego, 

wykonać zadania w szpitalu polowym, 

zapamiętać eksponaty z czasów 

powstania, wymyśleć okrzyk bojowy, 

ominąć  liny  z zawieszonymi 

dzwonkami.  

Mnie najbardziej podobał się tor 

przeszkód i ominięcie lin  

z zawieszonymi dzwonkami. Gdy 

wróciliśmy z lasu w namiotach 

polowych zjedliśmy grochówkę  

i kiełbaski. Było bardzo ciekawie  

i dużo się dowiedziałem o Powstaniu 

Warszawskim. Mam nadzieje, że za 

rok rajd także się odbędzie.  

 

Maciej Pietraszewski, kl. Vb 

 

 

W piątek dwudziestego 

września wszystkie klasy z naszej 

szkoły uczestniczyły w rajdzie 

szlakiem Małego Powstańca. Odbył się 

on, aby upamiętnić rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego oraz 

przybliżyć uczniom postać Małego 

Powstańca. 

Nauczyciele przygotowali dla 

nas dziesięć zadań, które 

rozwiązywaliśmy idąc wyznaczonym 

szlakiem po lesie. Zadania były 

następujące.  

Najpierw zapamiętywaliśmy 

ukryte przedmioty, następnie 

rozwiązywaliśmy rebusy obrazkowe, 

odgadywaliśmy szyfr, kolorowaliśmy 

obrazek przedstawiający symbol 

Polski Walczącej, pokonywaliśmy tor 

przeszkód, rozwiązywaliśmy test 

wiedzy związany z Powstaniem 

Warszawskim, uczyliśmy się jak 

sanitariusze i sanitariuszki nieśli 

pomoc rannym i sami mogliśmy tego 

spróbować, dowiedzieliśmy się jakie są 

zasady postępowania Małego 

Powstańca, czołgaliśmy się pod 

sznurkami rozwieszonymi nisko nad 

ziemią, a także rozwiązywaliśmy 

labirynt. Po tych zadaniach mogliśmy 

się posilić pyszną, ciepłą grochówką 

oraz pieczonymi kiełbaskami. Tych 

specjałów mogliśmy spróbować w 

namiotach rozstawionych na terenie 

szkoły. Pod koniec rajdu dostaliśmy 

specjalne zadanie, którym było 

ułożenie okrzyku lub rymowanki  
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związanej z Powstaniem 

Warszawskim. 

 Najbardziej podobało nam się 

zadanie z rozwiązywaniem szyfru, 

ponieważ zmuszało do użycia 

inteligencji  

i sprytu, a równocześnie było bardzo 

ciekawą zagadką. Najtrudniejszy 

okazał się test wiedzy, ponieważ 

wymagał znajomości historii 

Powstania Warszawskiego. 

 Moim zdaniem, ten rajd 

powinien się powtórzyć na następny 

rok w podobnej formie. Jedynie byłoby 

dobrze, aby zadania były trochę inne. 

Ten sposób obchodzenia święta szkoły 

jest atrakcyjny, gdyż w przyjemny 

sposób można poszerzyć swoją 

wiedzę, zintegrować się  

z rówieśnikami, nauczyć się pracy w 

grupie, a także odpocząć od 

codziennych lekcji.  

Helena Wałachowska, kl. V B 

 

 

 

 

 

 

W piątek 27 września w naszej 
szkole został zorganizowany Rajd 
szlakiem Małego Powstańca. Tego 
dnia, gdy rano wstałam bardzo się 
ucieszyłam. Przypomniało mi się, że to 
jest ten dzień, którego odbędzie się 
rajd. Gdy byłam już gotowa  razem z 
koleżanką poszłam do szkoły. 
Najpierw mieliśmy robić opaski w 
barwach flagi polskiej. Po skończeniu 
pracy, założyliśmy je na ręce i 
poszliśmy do lasu.     

W  pierwszym zadaniu w jakim 
uczestniczyliśmy, trzeba było 
zapamiętać rzeczy z Powstania. 
Następne były rebusy. Dobrze 
odpowiedzieliśmy na wszystkie 
zagadki i ruszyliśmy dalej.  Kolejny był 
tajemniczy szyfr, następnie 
kolorowanka i ćwiczenia w ruchu. 
Potem był test, dalej szpital. Póżniej 
trzeba było przechodzić pod 
sznureczkami z dzwoneczkami. Był 
także kodeks Małego Powstańca. Pod 
koniec rajdu jedliśmy kiełbaski z grilla.  
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Fajną zabawą było czołganie się 
pod linkami oraz ćwiczenia w ruchu. 
Najtrudniejszy był sprawdzian 
wiadomości o Powstaniu 
Warszawskim. Rajd był bardzo 
ciekawy i uważam, że za rok powinien 
się powtórzyć. 

                               Patrycja Zgiet, kl. Vb 

 

 

Dzisiaj w szkole zamiast lekcji 

mieliśmy Rajd szlakiem Małego 

Powstańca. Najpierw spotkaliśmy się  

w szkole, a następnie poszliśmy do 

lasu. W lesie musieliśmy przejść przez 

dziesięć punktów kontrolnych. Jednym 

z nic  był szpital polowy. 

Najciekawszym punktem były kanały. 

Musieliśmy się czołgać  pod linami, na 

których były zawieszone dzwoneczki 

tak,  aby nie zadzwoniły. Bardzo mi się 

podobał punkt, w którym musieliśmy 

skakać nad ,,minami”. Jedyne 

problemy  mieliśmy z testem wiedzy.  

Gdy ukończyliśmy wszystkie dziesięć  

 

punktów wróciliśmy do szkoły. 

Czekała już na nas gorąca herbata, 

kiełbaski  z grilla oraz dwa namioty 

polowe. Kiedy zjadłam razem z 

dziewczynami przeprowadzałyśmy 

wywiady nauczycielami i dziećmi. Ten 

dzień był bardzo udany. Chciałabym, 

żeby za rok rajd się powtórzył. 

Zuzanna Filipkowska, kl. VI a 

 

 

     W tym roku Rajd wyglądał nieco 

inaczej niż w ubiegłych latach. Zamiast 

na Stare Miasto wybraliśmy się do lasu 

koło szkoły. Całymi klasami z 

wychowawcami wchodziliśmy do lasu 

z mapą. Quizy polegały na dobrej 

znajomości historii. Były też zadanie 

sportowe oraz rebusy. Podczas 

jednego z ostatnich zadań dostaliśmy 

kopertę w której było napisane, że 

mamy wymyśleć okrzyk bojowy. Mojej 

klasa jednogłośnie zawołała: ,, Raz, 

dwa, trzy, raz, dwa, dwa. Polska, 

Polska wygrać ma”. Następnie 

wróciliśmy do szkoły. W zamian za 

poprawnie wykonane wszystkich  
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zadań otrzymaliśmy dyplom uznania. 

Zadowoleni, zajadaliśmy się 

kiełbaskami z grilla i gorącą 

grochówką. 

W tym roku pogoda nam 

dopisała. Dopisali także uczniowie. 

Uważam, że III Rajd szlakiem Małego 

Powstańca był wspaniały i powinien 

się powtórzyć za rok. Uczniowie mieli 

okazję zdobyć wiedzę o II wojnie 

światowej, ćwiczyć umiejętność 

współpracy i dobrze się bawić. 

Wiktoria Barszcz kl.Vb 

 

 

 

 

Tego dnia klasy spotykały się   

z nauczycielami na sali gimnastycznej, 

gdzie większość klas robiła opaski.  

Ja i moim przyjaciele Skauci Europy 

zostaliśmy podzieleni do pomocy 

nauczycielom przy punktach. 

Stanęłam z panią reedukator przy 

punkcie ,,Kodeks moralny Małego 

Powstańca”. W tym miejscu  dzieci 

zapoznawały się z kodeksem  Małego 

Powstańca. Kiedy ostatnia klasa 

przeszła wróciliśmy do szkoły na 

ciepły posiłek. Ten dzień bardzo mi się 

podobał . 

Angelika Wesołek kl. VI a 

 

WYWIAD Z NATALIĄ RYZIŃSKĄ 

UCZ. KL. II d 

Co ci się najbardziej podobało podczas 

tegorocznego rajdu? 

Najbardziej podobały mi się punkty  

z zadaniami w lesie. 

Jak oceniasz stopień trudności zadań? 

Moim zdaniem niektóre zadania były 

łatwe, a niektóre trudne. 

Jakie zdarzenie najbardziej utkwiło Ci 

w pamięci? 

W pamięci najbardziej utkwiły mi 

zadania sportowe i układanie 

rymowanki powstańczej. 
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Czy uważasz, że rajd powinien się 

powtórzyć za rok? 

Tak, bardzo mi się podobało 

Które zadanie było według ciebie 

najciekawsze? 

Moim zdaniem najciekawsze były 

zadania w punkcie medycznym. 

Które zadanie było według ciebie 

najtrudniejsze? 

Najtrudniejsze było przechodzenie 

pod sznurkami z dzwonkami. 

 

WYWIAD Z DYREKTOREM NASZEJ 

SZKOŁY - TOMASZEM 

ŁUKAWSKIM 

Skąd zrodził się pomysł 

zorganizowania rajdu? 

Gdy byłem dzieckiem należałem do 

harcerstwa i bardzo lubiłem rajdy. 

Myślę, że szkoła powinna prowadzić 

projekty interdyscyplinarne, na 

których uczniowie  

z chęcią i pasją przyswajają nowe 

wiadomości i umiejętności. 

Które zadanie było według pana 

najciekawsze? 

Wydaje mi się, iż przejście pod 

dzwoneczkami - podobne do przejścia  

w kanale. 

Które zadanie było według pana 

najtrudniejsze? 

 

Myślę, że przyswojenie kodeksu 

Małego Powstańca. To zadanie z 

pewnością trzeba powtórzyć na lekcji. 

Co się panu najbardziej podobało 

podczas tegorocznego rajdu? 

Podobało mi się, że uczestniczy w nim 

tak duża liczba dzieci wraz z 

rodzicami. 

Które zdarzenie najbardziej utkwiło 

Panu w pamięci? 

Zdarzenie, którego nie widzieliście- 

złożenie kwiatów pod pomnikiem 

Małego Powstańca na Podwalu w 

asyście pocztu sztandarowego. 

 

 

W dniu Rajdu Małego 

Powstańca uczniowie reprezentujący 

naszą szkołę w poczcie sztandarowym 

udali się wraz z Dyrektorem Szkoły  

p. Tomaszem Łukawskim, 

Przewodniczącym Rady Rodziców  

p. Krzysztofem Konopką oraz Radnym 

Miasta Ząbki p. Krzysztofem  

Pobożym pod Pomnik Małego 
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Powstańca i złożyli pod nim kwiaty.  

W ten sposób oddali hołd naszemu 

patronowi i przygotowali się do 

tegorocznych obchodów Święta 

Szkoły. Po powrocie do szkoły 

uczniowie wzięli udział  

w zabawach i grach dostępnych dla 

uczestników Rajdu Małego Powstańca. 

 

 

 

KROK 9 

STWORZENIE NASZEJ SZKOLNEJ 

TRADYCJI 

Jako zbiorowość szkolna 

stworzyliśmy  swoją własną tradycję. 

Powstała ona z poszanowaniem 

przesłania jakie niesie z sobą  postać 

naszego patrona – Małego Powstańca.  

Przekazujemy ją konsekwentnie  

i godnie następnym pokoleniom 

uczniów.  

Do szkolnych wydarzeń 

związanych z przekazaniem tradycji  

zaliczamy: 

 wrześniowe wycieczki klas IV-

VI  Szlakiem Małego Powstańca, 

 uroczystości z okazji Święta 

Szkoły, 

 październikowy Rodzinny Rajd 

Szlakiem Małego Powstańca, 

 czerwcowa Debata Uczniowska 

– Powstanie Warszawskie  

za i przeciw, 

 izba pamięci dostępna  

dla uczniów w sali historycznej. 

Podczas wspomnianych powyżej 

uroczystości szkolnych towarzyszy 

nam również znana wszystkim 

uczniom Pieśń Szkoły „Warszawskie 

Dzieci”. 

 

KROK 10 

COROCZNE WYCIECZKI  

KLAS IV-VI  

SZLAKIEM MAŁEGO 

POWSTAŃCA 

 

Wycieczki szkolne Szlakiem 

Małego Powstańca rozpoczynają 

każdy nowy rok szkolny. Oto 

wrażenia uczniów z jednej z nich:  
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„Wycieczka bardzo mi się podobała, 

zwiedzaliśmy ciekawe miejsca i wiele 

nauczyliśmy się o Powstaniu 

Warszawskim”. 
Mikołaj Uzarski 

  

„Dla mnie wycieczka Szlakiem Małego 

Powstańca była interesująca i ciekawa. 

Z zapartym tchem słuchałem 

opowieści o Powstaniu 

Warszawskim”. 
Michał Graczykowski 

 

„Ważnym punktem wycieczki było 

spotkanie z osobą, która przeżyła  

Powstanie Warszawskie. Było to dla 

nas wielkie przeżycie spotkać kogoś, 

kto przeżył tak wiele. Z ogromnym  

zainteresowaniem słuchaliśmy  

tej lekcji historii”. 
Mirella Chojnacka  

 

„Wycieczka bardzo mi się podobała, 

była to pouczająca podróż i przybliżyła 

mi losy ludzi walczących o wolność  

i o to, abyśmy mogli żyć teraz  

w wolnej Warszawie”. 
Nicole Kożuchowska 

 

„Najbardziej podobał mi się Pomnik 

Powstania Warszawskiego. Potężny  

pomnik przedstawiający grupę 

powstańców w czasie walki …” 
 

Weronika Siedlecka 

„Bardzo podobało mi się to,  

że podczas zwiedzania w niektórych 

miejscach zatrzymywaliśmy się i Pani 

opowiadała nam historię tych miejsc  

i wydarzenia związane z nimi.  

 

Podobało mi się też to, że niektóre  

z tych miejsc mogliśmy zwiedzać  

„na własną rękę” … Bardzo lubię takie 

lekcje, podczas nich mam prawdziwy 

kontakt z „żywą” historią! ...” 

Maciej Olbryś 

„Na wycieczce najbardziej podobała 

mi się historia o czołgu wypełnionym 

ładunkami wybuchowymi, który 

niemieccy żołnierze zostawili naszym 

powstańcom. To taki „koń 

trojański”…”  

Bartek Bloch 

„Taki rajd, jak dla mnie, dziecka 

mieszkającego tak blisko Warszawy   

to wspaniałe przeżycie, bo wiem, jak 

osoby żyjące w tamtych czasach 

cierpiały. W czasie rajdu miałam przed 

oczami tę Warszawę o którą  

tak dzielnie walczyli dorośli i dzieci, aż 

mi się łza zakręciła z powodu myśli  

o tym strasznym zdarzeniu, a co 

dopiero to przeżyć !!!” 

Olga Leszczyńska 

NA KONIEC … KILKA SŁÓW 

PRZYPOMNIENIA  

O NASZYM PATRONIE 

Mały Powstaniec jest symbolem 

udziału dzieci i młodzieży  

w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. 

W powstańczej Warszawie dorośli 

jednoczyli się w wysiłku, 

 aby ochronić dzieci od okrucieństwa 

wojny.  
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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.  

Nie pozwalano im walczyć,  

ale nie można było ich powstrzymać  

od przenoszenia paczek z żywnością, 

butelek z benzyną czy meldunków.  

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. 

 

CZY ZNASZ  NAJWAŻNIEJSZE 

FAKTY Z ŻYCIA SWOJEJ SZKOŁY? 

 

 

TEST WIEDZY O SZKOLE 

 

1. Skąd wzięła się nazwa szkoły? 

2. Gdzie odbyła się uroczysta sesja 

Rady Miasta Ząbki ? 

3. w związku z nadaniem imienia 

naszej szkole? 

4. Kiedy szkoła otrzymała sztandar? 

5. Ile składów pocztu 

sztandarowego było już od 

początku jego powstania? 

6. Ilu mamy Przyjaciół Szkoły 

„Małego Powstańca”? 

7. Kto był specjalnym gościem 

Pierwszej Debaty Powstańczej? 

8. Skąd wzięło się logo naszej 

szkoły? 

9. Ile rajdów „Małego Powstańca” 

odbyło się do października  

2013 r.? 

10. Wymień pięć najważniejszych 

wydarzeń z życia szkoły 

związanych z krzewieniem 

tradycji  patrona naszej szkoły! 

11. Kto bierze udział w corocznych 

wycieczkach szkolnych Szlakiem 

Małego Powstańca? 

12. Kto był pierwowzorem „Małego 

Powstańca”? 

13. Co wydarzyło się  w naszej szkole 

12 kwietnia 2011 r.? 

 

 

WYSTAW SOBIE OCENĘ! 

 

Wszystkie odpowiedzi znajdziesz  

w gazetce. Przeczytaj ją uważnie  

i sam wystaw sobie ocenę!!! 

 

Procent poprawnych odpowiedzi: 

100 % - CELUJĄCY 

91-99% - BARDZO DOBRY 

74-90% - DOBRY 

51-73% - DOSTATECZNY 

31-50% - DOPUSZCZAJĄCY 

0-30% - NIEDOSTATECZNY 

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 

mailto:anulkaraj@o2.pl
mailto:aniva1@wp.pl
http://www.sp3zabki.pl/

