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ŚWIĘTO SZKOŁY 

Tegoroczne Święto Szkoły 

rozpoczynamy wśród wspomnień 

związanych z minionymi 

wydarzeniami szkolnymi.  

Przypominamy jak doszło  

do wyłonienia w demokratycznych 

wyborach kandydata na patrona 

szkoły, jak wyglądała uroczysta Sesja 

Rady Miasta  podczas której nadano 

imię naszej szkole oraz dzień,  

w którym otrzymaliśmy sztandar 

szkoły.  

Wspominając te wydarzenia, 

zauważamy jak wiele już dokonaliśmy 

i utwierdzamy się w mniemaniu,  

że droga, którą obraliśmy jest słuszna. 

Oto kilka krótkich kart  

z kalendarza naszej szkoły opisujących 

przywołane chwile.  

 

KANDYDAT NA PATRONA 

SZKOŁY 

Rada Rodziców zgłosiła Małego 

Powstańca jako kandydata na patrona 

naszej szkoły i to on uzyskał 

największą ilość głosów podczas 

wyborów. Poznajmy kilka faktów 

przybliżających nam postać Małego 

Powstańca.   

  

 

 

 

 

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. 
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WYBÓR PATRONA SZKOŁY 

W GŁOSOWANIU 

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  

ze wspomnianych społeczności 

zaproponowała i przedstawiła swoich 

kandydatów. 

W wyniku przeprowadzonego 

referendum, które odbyło się  

26 stycznia 2011r. największą ilość 

głosów uzyskał Kandydat – Mały 

Powstaniec. 

 

 
 

 

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 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 IV c - obecna klasa VI c 

 

„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.  

Naszym obowiązkiem jest 

pamiętanie o Małych Powstańcach.  
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Będę bardzo dumna, jeśli to właśnie 

Mały Powstaniec zostanie patronem 

naszej szkoły”.         

   Aleksandra Mazurczak 

 klasa IV c – obecna klasa VI c 

 

UROCZYSTA SESJA RADY 

MIASTA – NADANIE 

IMIENIA SZKOLE 

12 kwietnia 2011 r. 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 również 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,  

która została zawieszona w gablocie 

znajdującej się holu głównym szkoły. 

 

 

 

 

KAPITUŁA ORDERU 

PRZYJACIELA SZKOŁY 

„ MAŁEGO POWSTAŃCA” 

 

Przy wyżej wspomnianej 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. 

 

 

Uhonorowani Orderem Przyjaciela Szkoły  

„Małego Powstańca” 
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Pomysł wyróżnienia 

wyjątkowych osób Orderem 

Przyjaciela Szkoły „Małego 

Powstańca” zrodził się tuż przed 

nadaniem imienia naszej szkole. 

Zasadniczą intencją Komitetu 

Organizacyjnego była pamięć  

o osobach, które obecnie  

lub w przeszłości kształtowały 

pozytywny wizerunek szkoły. 

Powołano Kapitułę Orderu Przyjaciela 

Szkoły „Małego Powstańca”,  

która opracowała regulamin  

i kryteria przyznawania  

tego zaszczytnego wyróżnienia.  

Inicjatywa ma na celu 

uhonorowanie zasłużonych dla szkoły: 

 pracowników,  

 rodziców,  

 sponsorów szkoły,  

 przedstawicieli ząbkowskiej 

oświaty, 

 przedstawicieli instytucji 

wspomagających szkołę  

i oświatę na terenie Ząbek. 

Medal wręczany w szczególnie 

uroczystych momentach dla życia 

szkoły może być przyznawany  

w następujących obszarach 

działalności na rzecz szkoły: 

 promocja w środowisku 

lokalnym, 

 pomoc finansowa lub 

materialna, 

  

 

 podnoszenie poziomu bazy 

dydaktycznej bądź jakości 

kształcenia, 

 wdrażanie innowacyjnych 

metod pracy, 

 wspieranie inicjatyw 

edukacyjnych na terenie miasta, 

 wspieranie szczególnie 

uzdolnionych uczniów. 

Nazwiska uhonorowanych 

osób, wraz z ich własnoręcznymi 

podpisami są odnotowane w Księdze 

Pamiątkowej Kapituły Orderu 

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 
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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” 

 

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 klas VI   

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. 

 

 

prezentacja sztandaru szkoły 

 

 
 

HISTORIA 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.   
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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  

reprezentujący szkołę w poczcie,  

byli to: 

 Julia Barańczuk, 

 Karolina Cichocka, 

 Ola Maciejczyk, 

 Paulina Leszczyńska, 

 Aleksandra Kander, 

 Anita Murawska, 

 Filip Bednarczyk, 

 Wojtek Stypułkowski, 

 Patryk Łuciuk. 

To oni, jako pierwsi zobaczyli 

jeszcze nie ukończony sztandar.  

Mogli go dokładnie obejrzeć podczas  

wizyty w pracowni haftu 

artystycznego.  

 
wizyta pocztu sztandarowego w pracowni hafciarskiej  

 

Obecnie do drugiego składu pocztu 

sztandarowego  należą  uczniowie klas 

szóstych, są to: 

 Zofia Ośkiewicz, 

 Julia Karwowska, 

 Aleksandra Mazurczak, 

 Kacper Siuchninski, 

 Mateusz Szymański, 

 Daniel Dębski, 

 Daria Kijak, 

 Luiza Grabowska, 

 Weronika Śliwowska. 

  

ZWIEŃCZENIE PROJEKTU – 

DEBATA UCZNIOWSKA 

„Powstanie Warszawskie  

- za i przeciw” 

Ukoronowaniem naszej 

działalności związanej z wyżej 

wspomnianym projektem jest coroczna 

debata uczniowska organizowana  

w klasach VI. Pierwsza z debat, 

zeszłoroczna odbyła się w naszej 

szkole 7 lutego 2012 r. 

Udział w niej wzięli uczniowie klas 

szóstych wszystkich ząbkowskich 

szkół podstawowych oraz uczniowie 

zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 

im. Małego Powstańca ze Święcieńca.  
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Wśród publiczności składającej  

się z uczniów i nauczycieli, zasiedli 

zaproszeni goście m.in.: Sekretarz 

Miasta Patrycja Żołnierzak, Kierownik 

Referatu Oświaty i Spraw Społecznych  

Ewa Wiśniewska, radni, dyrektorzy 

szkół i placówek oświatowych  

oraz najważniejszy gość -  

pan Eugeniusz Tyrajski, żołnierz pułku 

Armii Krajowej "Baszta", który przeżył 

okres wojny podobnie jak wielu jego 

rówieśników. Jako kilkunastoletni 

chłopak podjął działalność 

konspiracyjną, brał udział  

w Powstaniu Warszawskim.  

Po krótkim powitaniu przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, 

rozpoczęła się debata, którą 

prowadziły: pani wicedyrektor  

Ewa Kacprzak oraz nauczycielka 

języka polskiego, a także   

i historii pani Renata Sidor.  

Wszyscy uczniowie brali czynny 

udział w dyskusji.  

Rozmawialiśmy o: trudzie życia 

podczas powstania, roli aliantów  

i Armii Czerwonej, udziale dzieci  

i osób duchownych, przyczynach  

i konsekwencjach powstania.  

Pan Tyrajski urozmaicał dyskusję 

swoją wzruszającą i niezwykłą 

historią, której słuchaliśmy z zapartym 

tchem. 

 

Pod koniec debaty Dyrektor 

naszej szkoły, wraz z osobami 

odznaczonymi Medalem Przyjaciela 

Szkoły Małego Powstańca p. Patrycją 

Żołnierzak oraz p. Pawłem Pobożym 

wręczył przedstawicielom szkół 

dyplomy i pamiątkowe statuetki  

za udział w spotkaniu. Radny Poboży 

podarował naszej szkole pierwsze 

wydanie książki Lesława  

M. Bartelskiego ,,Mokotów 1944” 

 oraz nagrania rozmowy  

ze sparaliżowaną uczestniczką 

powstania.  

Naszym zdaniem debata była 

bardzo ciekawą lekcją historii. 
  

Tak o debacie pisały ówczesne szóstoklasistki Paulina 

Leszczyńska i Wiktoria Wiśniewska – uczennice kl. VI b 

 

 

 

POST SCRIPTUM 

„Mogłoby się wydawać,  

że użycie określenia debata  

dla dyskusyjnego spotkania grupy 

osób dorosłych i uczniów szóstych klas 

pięciu szkół podstawowych, a więc  

 



 
   
   nr 1/rok szkolny 2012/2013    
   wydanie specjalne                                                                                                           5 października 2012 

 

 

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, wykazany przez nich, 

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) 

TWORZYMY NASZĄ SZKOLNĄ 

TRADYCJĘ 

Tradycja to  przekazywane  

z pokolenia na pokolenie treści kultury 

takie jak obyczaje, poglądy, wierzenia, 

sposoby myślenia i zachowania  

czy normy społeczne, uznane przez 

daną  zbiorowość za  doniosłe i ważne 

dla jej współczesności oraz przyszłości. 

Jako zbiorowość szkolna 

również i my  tworzymy swoją własną  

 

tradycję i własny ceremoniał szkolny, 

tworzymy go w oparciu o postać 

naszego patrona – Małego Powstańca.  

Przekazujemy go konsekwentnie  

i godnie następnym pokoleniom 

uczniów.  

Wspomniane wyżej wydarzenia  

co roku maja taką samą kolejność,  

to pozwala utrwalić najważniejsze 

informacje oraz poszerzyć zdobytą  

w ten sposób wiedzę.  

Do szkolnych wydarzeń 

związanych z projektem „Mały 

Powstaniec”  zaliczamy: 

 wrześniowe wycieczki klas IV-

VI  Szlakiem Małego 

Powstańca, 

 prezentacje i albumy , w których 

uczniowie przedstawiają swoje 

wrażenia z wędrówki tym 

szlakiem, 

 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 towarzyszą nam również  

Pieśń Szkoły „Warszawskie Dzieci” 

oraz  Logo Szkoły. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogl%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiorowo%C5%9B%C4%87_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87
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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. Jest  

to praca zgłoszona przez Zofię 

Ośkiewicz – uczennicę klasy VI c i to 

ona zdobyła pierwsze miejsce w 

konkursie na logo szkoły spośród 36 

zgłoszonych prac.  

 

 

Logo szkoły - zdjęcie 

 

 

 

 

Ze względu na rangę 

wspomnianych powyżej wydarzeń   

i towarzyszącą im atmosferę 

przypominamy je jeszcze raz. 

 

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.  

Zainteresowanie historią 

sięgającą czasów II wojny światowej 

przerosło najśmielsze oczekiwania 

organizatorów – Szkoły Podstawowej 

Nr 3 im. Małego Powstańca  

w Ząbkach.   

Na pierwszy rajd zgłosiło  

się ponad 300 chętnych, tym sposobem 

zamiast 3 grup jak było zaplanowane,  

w sobotnie przedpołudnie  

8 października 2011 r., spod Szkoły 

Podstawowej Nr 3, wyruszyło 

autokarami aż 6 zespołów.  

Uczestnicy: Dyrektor Szkoły, 

nauczyciele, uczniowie wraz  

z rodzicami, skauci, żołnierze  

i okoliczni mieszkańcy zostali 

zaopatrzeni w plany Starego Miasta 

oraz krótkie opisy miejsc, w których 

można dostrzec ślady walk 

powstańczych w Warszawie.  

Grupy miały za zadanie 

odnalezienie 9 miejsc pamięci, 

wykonanie zdjęć oraz odpowiedzenie  



 
   
   nr 1/rok szkolny 2012/2013    
   wydanie specjalne                                                                                                           5 października 2012 

 

 

na 6 pytań sprawdzających 

spostrzegawczość. Przejście przez 

zaznaczone na mapie miejsca zajęło  

ok. 2 godziny, a jesienny deszcz,  

nie pokrzyżował nikomu planów.  

Wszyscy uczestnicy zakończyli 

swój pieszy rajd przy  

ul. Podwale u podnóża murów 

staromiejskich, złożeniem kwiatów 

pod pomnikiem Małego Powstańca – 

patrona Szkoły Podstawowej Nr 3.  

Finałem rajdu były prezentacje 

zdjęć wykonanych podczas rajdu 

przez poszczególne grupy.  

Po prezentacji wszyscy bawili 

się przy ognisku, gdzie gry i zabawy 

prowadzili Skauci Europy. 

Renata Sidor 

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 zostaną przydzielone 

do grup. Każda z ekip otrzyma  

Plan Starego Miasta, plan rajdu  

oraz opis poszczególnych miejsc,  

które ma odnaleźć.  

Grupa będzie miała  

za zadanie przejść wyznaczoną trasą  

 

 

i udokumentować fotografią swoją 

obecność w każdym z punktów.  

Wykonane na trasie rajdu 

zdjęcia posłużą do przygotowania 

prezentacji multimedialnej. Jednym  

z punktów rajdu będzie Pomnik 

Małego Powstańca gdzie złożone 

zostaną kwiaty.  

Po rajdzie wszystkie grupy 

spotkają się w SP3 na wspólnym 

ognisku z pieczeniem kiełbasek. 

Impreza pod patronem Burmistrza 

Miasta Ząbki oraz Starosty Powiatu 

Wołomińskiego we współpracy  

z Towarzystwem Przyjaciół Ząbek,  

ze Skautami Europy oraz Związkiem 

Harcerstwa Polskiego. 

 

JAK UCZNIOWIE POSTRZEGAJĄ 

RANGĘ PRZEDSTAWIONYCH 

WYDARZEŃ W SZKOLE 

 W poprzednim roku szkolnym 

na początku czerwca 

przeprowadziliśmy wśród uczniów 

klas IV -VI ankiety, które miały  

za zadanie pozyskać odpowiedź  

na poniższe pytanie.  

 

Jakie wydarzenia spośród tych, 

które odbyły się w obecnym roku 

szkolnym były najważniejsze, 

najśmieszniejsze i najciekawsze  

dla naszych uczniów? 
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Często zastanawialiśmy się 

które z nich utkwiły im w pamięci  

i z jakich powodów?  

 

Podsumowanie wyników ankiety 

1. Za najważniejsze wydarzenie  

w szkole w roku szkolnym 

2011/2012 uczniowie klas IV – 

VI uznali Święto Szkoły. 

2. Za najciekawsze wydarzenie  

w szkole w roku szkolnym 

2011/2012  uczniowie  klas IV – 

VI uznali na równi Turniej piłki 

nożnej i Debatę o Powstaniu 

Warszawskim. 

ankiety opracowała Weronika Śliwowska,  

uczennica klasy V c, obecna klasa VI c 

Wyniki przeprowadzonych  

w szkole ankiet potwierdzają,  

że uczniowie potrafią docenić wysiłek 

włożony  w przygotowanie i realizację 

Projektu „Mały Powstaniec”  

oraz wskazują jak ważny jest dla nich 

to, kto jest patronem ich szkoły. 

 

WYCIECZKI KLAS IV-VI 

SZLAKIEM MAŁEGO 

POWSTAŃCA 

 

Wycieczki szkolne Szlakiem 

Małego Powstańca rozpoczynają 

szkolny projekt związany z patronem 

naszej szkoły. Oto wrażenia uczniów  

z ostatnich wycieczek: 

 

 

 

„Wycieczka bardzo mi się podobała, 

zwiedzaliśmy ciekawe miejsca i wiele 

nauczyliśmy się o Powstaniu 

Warszawskim”. 
Mikołaj Uzarski, klasa Vd 

  

 

„Dla mnie wycieczka Szlakiem Małego 

Powstańca była interesująca i ciekawa. 

Z zapartym tchem słuchałem 

opowieści o Powstaniu 

Warszawskim”. 
Michał Graczykowski, klasa Vd 

 

 

„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, klasa IVa  

 

 

„Bardzo ważnym punktem wycieczki 

był Pomnik Małego Powstańca oraz 

Pomnik Powstania Warszawskiego. 

Jednak za najbardziej interesujące 

wszyscy uznali spotkanie  

z uczestnikiem Powstania 

Warszawskiego”. 
Agnieszka Mądzik, klasa IVa 

 

 

„Moim zdaniem była to bardzo 

pouczająca wycieczka”. 
Aleksandra Kowalkowska, klasa IVa 
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„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,  klasa IV a  

 

„Najbardziej podobał mi się Pomnik 

Powstania Warszawskiego. Potężny  

pomnik przedstawiający grupę 

powstańców w czasie walki …” 
 

Weronika Siedlecka, klasa V c  

„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, klasa V c 

„Na wycieczce najbardziej podobała 

mi się historia o czołgu wypełnionym 

ładunkami wybuchowymi, który 

niemieccy żołnierze zostawili naszym 

powstańcom. To taki „koń 

trojański”…”  

Bartek Bloch, klasa V c 

„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, klasa V c 

 

ŚLUBOWANIE KLAS 

PIERWSZYCH 

 

TEKST ŚLUBOWANIA 

PIERWSZOKLASISTY 

 

Jestem małym Polakiem, 

uczę się w szkole polskiej. 

Przyrzekam uczyć się pilnie. 

Przyrzekam szanować wszystkich, 

którzy pracują w szkole po to, 

aby nam w niej było dobrze.  

Będę starał się być dobrym kolegą. 

Będę przyjacielem zwierząt i roślin.  

Chcę swoją nauką i zachowaniem, 

sprawić radość rodzicom i nauczycielom 

Oraz mojej Ojczyźnie – Polsce. 

Ślubuję! 

 

KARTKA Z KALENDARZA 

PIERWSZE ŚLUBOWANIE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. MAŁEGO POWSTAŃCA 

W dniu 6 października 2011 r. 

o godzinie 17:30 rozpoczęło  

się Ślubowanie Klas Pierwszych.  
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W obecności burmistrza 

miasta Ząbki, dyrektorów tutejszych 

szkół oraz licznie zgromadzonych 

rodziców, 126 uczniów zostało 

bardzo uroczyście włączonych  

do społeczności szkolnej.  

 

Pierwszoklasiści z ogromnym 

przejęciem przyrzekali na flagowy 

sztandar szkoły, że będą pilnymi 

uczniami, wrażliwymi ludźmi  

i dobrymi Polakami. Wzruszenie 

towarzyszyło rodzicom, którzy 

złożyli przyrzeczenie, że będą 

troszczyć się o dzieci, wspierać 

je w pokonywaniu trudności  

oraz cieszyć się z ich sukcesów.  

 

Oficjalne pasowanie  

na pierwszoklasistę miało miejsce 

bezpośrednio po Ślubowaniu.  

 

 

Dyrekcja szkoły oraz zaproszeni 

goście z dumą pasowali każdego  

z uczniów.  
Anna Piechucka 

 

 

zeszłoroczni pierwszoklasiści podczas ślubowania 

 

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

 

W tym roku szkolnym 

postanowiliśmy wspólnie połączyć 

najważniejsze wydarzenia szkolne  

w ciągu  dwóch następujących  

po sobie dni. Święto Szkoły zostało 

zaplanowane w taki sposób,  

aby po ślubowaniu nasi nowi 

uczniowie, wprowadzani przez 

uczniów klas starszych w mury szkoły, 

mogli poznać sylwetkę naszego 

patrona – Małego Powstańca.  

 

Przedstawienie teatralne 

przygotowane przez szkolne koło 

teatralne oraz uczniów klas 

pierwszych nawiązuje  do misji szkoły 

i sylwetki absolwenta poprzez 

propagowanie wartości uznanych 

przez szkołę za nieodzowne i ważne  

w wychowaniu każdego z naszych 

uczniów.  

 

Nowi uczniowie szkoły mogą 

wziąć udział w II Rodzinnym Rajdzie 

Szlakiem Małego Powstańca 

zaplanowanym na dzień 06 

października – na następny  

po ślubowaniu. Dzięki temu  

już na początku swojej drogi 

uczniowskiej   będą mogli zwiedzić 

najważniejsze dla Powstańców 

historyczne miejsca  pamięci oraz  

w miłej atmosferze nawiązać 

przyjaźnie ze starszymi koleżankami  

i kolegami oraz wziąć udział  
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w przygotowanych dla nich grach  

i zabawach związanych z Powstaniem 

Warszawskim. 

 

 

„MAŁY POWSTANIEC” TO JA! 

 

Podczas tegorocznego 

ślubowania, dzięki hojności Rady 

Rodziców,  po raz pierwszy nasi 

uczniowie otrzymają przypinki 

„Małego Powstańca”. Będą je mogli 

nosić radością i dumą, że jako pierwsi 

uczniowie w szkole mają  

te uczniowskie emblematy.  

 

 

 
 

 

Wszystkim pasowanym 

uczniom życzymy dobrych ocen, 

wspaniałych kolegów i koleżanek  

oraz radości z każdego dnia 

spędzonego w szkole! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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/

