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IV DEBATA  

"POWSTANIE WARSZAWSKIE  

- ZA I PRZECIW" 

 

PRZYGOTOWANIE DO DEBATY!  

WYBÓR PATRONA SZKOŁY W GŁOSOWANIU 

 DEBATY UCZNIOWSKIE „POWSTANIE WARSZAWSKIE – ZA I PRZECIW”  

 KONKURS NA LOGO SZKOŁY 

 RODZINNE RAJDY SZLAKIEM MAŁEGO POWSTAŃCA  

 SZKOLNE TRADYCJE 

 COROCZNE WYCIECZKI KLAS IV-VI SZLAKIEM MAŁEGO POWSTAŃCA 
 

MIĘDZYNARODOWA DEBATA SZKOLNA  

 "SZYBKI START DAJE PRZEWAGĘ" 

 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW 

 SZKOŁA W CHMURZE 
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 PRIORYTETY SZKOŁY NA ROK  SZKOLNY 2014/2015 
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IM. MAŁEGO POWSTAŃCA   

W ZĄBKACH 
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PAMIĘTAMY WYBÓR PATRONA 

SZKOŁY W GŁOSOWANIU  

W procesie wyboru imienia uczestniczyli 

uczniowie, rodzice oraz nauczyciele  

i pracownicy niepedagogiczni Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Ząbkach.  

W wyniku przeprowadzonego referen-

dum, które odbyło się 26 stycznia 2011r. 

największą ilość głosów uzyskał Kandydat – 

Mały Powstaniec. 

 

 
Wybory kandydata na patrona naszej szkoły 

PAMIĘTAMY O WSZYSTKICH 

DEBATACH UCZNIOWSKICH  

„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”:  

 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 

PAMIĘTAMY O KONKURSIE  

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: 
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PAMIĘTAMY O KOLEJNYCH 

RAJDACH SZLAKIEM MAŁEGO 

POWSTAŃCA  

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 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 UCZNIOWSKIEGO 

PAMIĘTNIKA 

 

 Dwudziestego siódmego  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 spostrze-

gawczością 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 

IV RODZINNY RAJD 

 MAŁEGO POWSTAŃCA 

Stanowiska dostępne dla uczniów 

podczas tegorocznego Rajdu Małego 

Powstańca: 

1. Puzzle 

2. Tunel ze sznurkami i dzwoneczkami 
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3.Punkt medyczny – przeniesienie rannego 

powstańca 

4.Test wiedzy 

5. Zaminowany teren  - sportowy tor 

przeszkód 

6. Poczta polowa – zakodowany tekst 

7. Rebusy i zgadywanki   

8. Spostrzegawczość  „Zawiszaków” – 

odgadywanie przestawionych przedmiotów 

9. Stanowisko Straży Miejskiej -  

nt.” Bezpieczeństwa” 

 

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU 

W RAJDZIE! 

 

PAMIĘTAMY O NASZYCH 

SZKOLNYCH TRADYCJACH 

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”. 

 

PAMIĘTAMY 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:  
 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI 
"SZLAKIEM MAŁEGO 
POWSTAŃCA" 
 
 12 września byliśmy całą klasą na 

wycieczce w Warszawie. Zwiedzaliśmy 

miejsca związane z II wojną światową  

i Powstaniem Warszawskim. Rajd rozpoczę-

liśmy przy pomniku Jana Kilińskiego, 

bohaterskiego szewca, który stanął na czele 

Powstania Kościuszkowskiego i namówił 

innych ludzi, aby razem z nim walczyli 

przeciwko Rosjanom. Podczas Powstania 

Warszawskiego przy ulicy Kilińskiego  

w wyniku wybuchu czołgu - pułapki  

z amunicją zginęło ponad 100 osób. Na ulicy 

Kilińskiego znajduje się tablica upamiętniająca 

to zdarzenie. 

 Następnie przeszliśmy do kościoła  

Św. Marcina przy ulicy Piwnej, w którym 

znajduje się tablica poświęcona pamięci 

poległych w czasie okupacji hitlerowskiej 

harcerek i żołnierzy brygady spadochronowej 

tzw. „Cichociemnych”. 

 Kolejnym punktem naszego rajdu była 

ściana archikatedry św. Jana Chrzciciela,  

w którą na pamiątkę wmurowana jest prawdo-

podobnie gąsienica niemieckiego pojazdu 

cięższego typu Borqward IV (na tablicy 

znajduje się błędna informacja, że jest to 

gąsienica pojazdu - miny samobieżnej Goliat). 

 Następnym miejscem, które odwiedzi-

liśmy był kościół Sióstr Sakramentek pod 

wezwaniem św. Kazimierza na rynku Nowego 

Miasta. Podczas Powstania Warszawskiego był 

on schronieniem i szpitalem polowym dla 
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Warszawiaków. Trzydziestego pierwszego 

sierpnia 1944 roku podczas bombardowania 

zginęło tam około 1000 osób cywilnych,  

4 księży i 35 sióstr zakonnych. 

  

 Następnie ulicą Sanguszki przeszliśmy 

obok Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych na terenie której toczyły się 

walki powstańcze. 

 

 Szliśmy wzdłuż ulicy Konwiktorskiej, 

aż doszliśmy do klasztoru Bonifratrów,  

w którym w czasie Powstania mieścił się 

szpital. 30 sierpnia 1944 roku hitlerowcy 

rozstrzelali tam 300 osób. Znajdują się tam 

tablice upamiętniające bataliony walczące  

w Powstaniu Warszawskim. 

 Idąc ulicą Bonifraterską przeszliśmy 

obok Gmachu Sądu Najwyższego i Biblioteki 

Narodowej. Na Placu Krasińskich 

zatrzymaliśmy się przy Pomniku Bohaterów 

Powstania Warszawskiego. Powstał on  

w miejscu, w którym Powstańcy wychodzili  

z kanałów. 

 

 Ostatnim punktem naszego rajdu było 

odwiedzenie pomnika Małego Powstańca, 

który jest patronem naszej szkoły. Uważam,  

że ta wycieczka była bardzo wartościową  

i pouczającą lekcją historii. 

Tomasz Wojtaszek. klasa IVd 
 

 "Doszliśmy do pomnika Małego 

Powstańca. Pani wciąż opowiadała  

o losach ludzi walczących o wolność 

Warszawy, nikt nie czuł zmęczenia!" 

Sandra Płocharczyk, klasa IVd 

 

 "W dniu 12 września 2014 r. byliśmy 

na wycieczce zorganizowanej dla klas IV 

"Szlakiem Małego Powstańca. Przez całą 

wycieczkę naszym przewodnikiem była nasza 

nauczycielka historii p. Ewa Kacprzak. 

Wycieczka była bardzo interesująca. 

Uczestnicząc w niej poznałam część historii 

Warszawy – miejsca upamiętniające Powstanie 

Warszawskie." 

Monika Wierzbicka, klasa IVd 

 

 "Na początku wycieczki 

dowiedzieliśmy się o "czołgu - pułapce". Pani 

opowiedziała nam o tym, jak Polacy zdobyli 

wielki i dobrze opancerzony czołg niemiecki. 

W stolicy zapanowała radość, lecz nie na 

długo! Była to pułapka zastawiona przez 

Niemców. Czołg miał zamontowane pod 

gąsienicami materiały wybuchowe. To był 

dramat dla obrońców Warszawy. Zginęło 

około 100 ludzi, w tym kobiety  

i dzieci ..." 

Szymon Skrzypczuk, klasa IVd 

 

 "Ostatnim punktem wycieczki był 

Pomnik Małego Powstańca stojący przy murze 

obronnym Starego Miasta. Pomnik upamiętnia 

najmłodszych uczestników Powstania 

Warszawskiego. Postać Małego chłopca,  

w opadającym na czoło hełmie z biało-

czerwoną opaską i orłem, w za dużych butach 

i płaszczu, z pistoletem na ramieniu wywiera 

ogromne wrażenie i sprawia, że czuję się 

dumna będąc uczennicą szkoły, która nosi jego 

imię". 

Maria Dudek, klasa IVd 
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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.  

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. 

 

 

 

 
Szanowni Czytelnicy!  

Gazetkę szkolną redaguje zespół dziennikarski  

pod czujnym okiem Pani Anny Majchrzak i Pani Anny 

Piechuckiej. Zapraszamy do przekazywania swoich tekstów 

dziennikarskich wyżej wspomnianym nauczycielom. 


