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Warszawa, 11 listopada 2016 r.  

 

11 listopada 1918 roku był niezwykłym                                                                                                                                       
dniem: po latach niewoli Warszawa obudziła                                                                                                                                                       
się znowu do życia. W stolicy był już                                                                                                                                            
Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna,                                                                                                                                            
powołana do życia przez niemieckich                                                                                                                                            
i austriackich zaborców, przekazała                                                                                                                                          
dowództwo nad podległymi jej oddziałami                                                                                                                            
wojskowymi. I zaczęło się dziać niemal cuda!                                                                                                                                                     
Tak opisała ten dzień w swoim pamiętniku                                                                                                                                        
księżna Maria Lubomirska:  

Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, do 
triumfalnych! Jesteśmy wolni! Jesteśmy panami u siebie! Stało się i to w tak nieoczekiwanych 
warunkach... Od wczesnego ranka odbywa sie przejmowanie urzędów niemieckich przez 
władze polskie. Już przekazano w nasze ręce Cytadelę, którą zajął batalion wojska polskiego 
z majorem Szyndlerem na czele... Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią, zresztą dają się 
rozbrajać nie tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych... Dziwy, dziwy 
w naszej stolicy! Idą Niemcy rozbrojeni w czerwonych przepaskach - idą żołnierze 
w niemieckich mundurach z polskim orłem na czapce: to wyswobodzeni Polacy z Księstwa 
Poznańskiego. Idą żołnierze w niemieckich mundurach z francuska kokardą: to dzieci Alzacji 
i Lotaryngii - śpiewają pieśni francuskie i bratają się z Polakami. Zbratanie zdaje się być ogólne 
- pękł przymus dyscypliny, runęły przegrody - ludzie są tylko ludźmi.”AM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 listopada – ważne święto. 
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  Oto kilka miejsc pamięci narodowej, nad 
którymi sprawuje opiekę nasz szkoła. Są w nich 
choćby takie miejsca jak grób Jana Rodowicza 
„Anody”, grób Krystyna Krahelskiej, grób Patrona 
szkoły Janka Bytnara „Rudego. Także i tym roku przy 
okazji Wszystkich Świętych pamiętaliśmy o tych 
zasłużonych. 

 

Podczas września 2016 w naszej szkole odbywało się czytanie 
pamiętników napisanych przez Powstańców Warszawskich. Z okazji  72 
rocznicy Powstania przychodzili do nas na lekcje Ważni Ludzie i czytali 
nam wybrane fragmenty. Dzięki temu dowiedzieliśmy się o sporej 
części tych okropnych dni i o bohaterach tamtych czasów. 

                       Mateusz Obrębski VI C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAMY! 

Powstańcze pamiętniki – w ustach Ważnych Ludzi. 
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AAnnddrrzzeejjkkoowwee  pprrzzyyssłłoowwiiaa  

GGddyy  śśwwiięęttyy  AAnnddrrzzeejj  zzee  śśnniieeggiieemm  pprrzzyybbiieeżżyy,,  ssttoo  ddnnii  śśnniieegg  nnaa  ppoolluu  lleeżżyy..  

ŚŚnniieegg  nnaa  AAnnddrrzzeejjaa  ddllaa  zzbboożżaa  zzłłaa  nnaaddzziieejjaa..  

NNaa  śśwwiięętteeggoo  AAnnddrrzzeejjaa  ttrrzzaa  kkoożżuucchhaa  ddoobbrrooddzziieejjaa..  

JJeeżżeellii  nnaa  śśwwiięętteeggoo  AAnnddrrzzeejjaa  wwiiaattrr  ii  mmggłłaa,,  ttoo  oodd  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  bbęęddzziiee  ssrrooggaa  zziimmaa..  

GGddyy  ww  AAnnddrrzzeejjaa  ddeesszzcczz  lluubb  ssłłoottaa,,  ww  ggrruuddnniiuu  ddrrooggii  bbeezz  bbłłoottaa..  

ŚŚwwiięęttyy  AAnnddrrzzeejj  wwrróóżżyy  sszzcczzęęśścciiee  ii  sszzyybbkkiiee  zzaammęęśścciiee..  

NNaa  nnoocc  śśww..  AAnnddrrzzeejjaa  ddzziieewwkkoomm  zz  wwrróóżżbb  nnaaddzziieejjaa..  

NNoocc  AAnnddrrzzeejjaa  śśwwiięętteeggoo  pprrzzyynniieessiiee  nnaamm  nnaarrzzeecczzoonneeggoo..  

DDzziiśś  cciieeńń  wwoosskkuu  ccii  uukkaażżee,,  ccoo  ccii  żżyycciiee  nniieessiiee  ww  ddaarrzzee..  

KKaarroolliinnaa  LLuutteerreekk  VVII  CC  

  

  

  

 

 

 
Składniki:  
- 4 jajka  
- 1 i ½ szklanki cukru   
- 2 szklanki mąki 
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
- 1 łyżeczka cukru waniliowego 
- 1 łyżeczka cynamonu 
- szczypta soli 
- 1 szklanka oleju, np. rzepakowy lub słonecznikowy 
- 2 szklanki drobno posiekanej marchwi, najlepiej startej na tarce na małych oczkach 
- 1 łyżka rodzynek, płatków migdałowych, orzechów włoskich i gorzkiej czekolady 
 
Wykonanie: 
Jajka utrzeć na puszystą masę z cukrem i cukrem waniliowym, około 4 minuty. Do tych składników dodać przesianą 
przez sito mąkę oraz sodę, sól, proszek do pieczenia i cynamon. Całość dokładnie wymieszać. Dodać małą strużką olej 
– wymieszać do połączenia się składników. Następnie do przygotowanej masy dodać marchew, czekoladę oraz 
bakalie. Wszystkie składniki połączyć, najlepiej mikserem na najwolniejszych obrotach. Przygotować blaszkę 
wysmarowaną tłuszczem i posypaną bułką tartą lub wyłożoną papierem do pieczenia. Przelać masę do blachy 
i wstawić do nagrzanego piekarnika (góra/dół) na 200 C̊. Piec około 45 minut. 

SMACZNEGO  
 

 

Jesienne smakołyki  
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SZLACHETNA 
PACZKA co roku łączy 
tysiące osób w mądrym 
pomaganiu. W ostatniej                                                                                                                                             
edycji tej akcji wzięło udział 
niemal milion Polaków,  a 
pomoc przekazana w 
paczkach sięga dziesiątki milionów złotych! W tym roku również samorząd naszej szkoły zaangażował się 
w „Szlachetną Paczkę”. Dotarliśmy do rodzin, będących w trudnej sytuacji.  Dzięki temu dostaną szansę na 
wsparcie   w postaci paczki materialnej lub na inną pomoc.                                                                                                  
 

 
„POMAGANIE PRZEZ UBRANIE” to akcja całoroczna, objęta 

honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w której 
również bierzemy udział. Główny cel projektu to aktywizacja dzieci 
i młodzieży w zakresie ekologii i zachęcanie do wspólnego działania na 
rzecz wsparcia Fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk-Janczarskiej i ks. Wojtka 
Drozdowicza. Dzięki wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka jesteśmy 
w stanie pomóc wielu potrzebującym. Za każdy zebrany kilogram 
tekstyliów Fundacja „Akogo?” otrzyma 2zł!!! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cała szkoła zaangażowała się też w październikowe akcje pomocowe dla bezdomnych zwierząt. 

Między innymi braliśmy udział w zbiórce darów na rzecz Fundacji Św. Franciszka prowadzącej KOCI AZYL 

w podwarszawskim Konstancinie. Zbieraliśmy karmy, małe kocyki, poduszeczki i inne akcesoria dla 

zwierząt. Zwierzakom będzie ciepło, miło i będą szczęśliwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja reakcja! 
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Zaczął się rok szkolny 

2016/2017 ...a my nadal 
wspominamy wakacje.  W tym roku 
ponownie odwiedziliśmy Niedzicę 
w Pieninach. Obóz letni sportowy 
to czas aktywnego odpoczynku 
(rafting po Dunajcu,  termy 
w Białce,  liczne piesze wycieczki po 
górach a także strachy Białej Damy 
Bronhildy w zamku w Niedzicy)  
oraz ciężki trening przygotowujący 
do nowego sezonu sportowego 
(poprawa techniki czy taktyki). 

 
 

 

  

We wrześniu rozpoczęła 
się już 50. Warszawska 
Olimpiada Młodzieży.  
Za nami dzielnicowe biegi 
przełajowe, gdzie udało 
zdobyć się parę medali. 
Uczennice i uczniowie 
klas sportowych 
zwyciężyli także  
w dzielnicowych 
rozgrywkach w mini piłkę 
ręczną.  Teraz jesteśmy 
gospodarzami i walczymy 
o wejście do finału i 
zajęcie czołowych miejsc 
w 50. Warszawskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w 
mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców ( tu walczą najlepsze zespoły ze wszystkich dzielnic w Warszawie). 
Przy tej okazji dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom naszej szkoły za wsparcie przy tak wielkim 
przedsięwzięciu - dzięki temu możemy promować SP 336!!! Trzymamy kciuki za naszych zawodników!   
 
 

 

 

 

Hity sportowej kroniki 
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KRZYŻÓWKA  

1. 
       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

6. 
       

7. 
       

8. 
       

9. 
       

 

1. Nasza Ojczyzna. 

2. Opowieść o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, zawierająca w sobie wyjaśnienie sensu świata i ludzi. 

3. Otwór (najczęściej okrągły) w pokładzie, zamykany szczelną pokrywą. 

4. Zwierzęta należące do kręgowców. 

5. Zbiorowisko ludzkie, tłum. 

6. Inaczej odpłacenie się komuś, pomsta, rozrachunek. 

7. Radio ……..  na 105,6 FM . 

8. Elektryczny wyciąg kuchenny. 

9. Utwór audiowizualny, składający się ze scen, które z kolei składają się z jednego lub więcej ujęć. 

 

 

 

 

HASŁO:_______________________________________ - polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, 

polityk, mąż stanu; od 11. listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik 

państwa, pierwszy marszałek Polski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transcendencja_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sens_(filozofia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelnik_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelnik_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski
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Skreśl wszystkie nazwy zwierząt w diagramie, a dowiesz się jaki tytuł nosiła pieśń 

patriotyczna, której nuty przedstawiono powyżej. 
 

 

 

ROZWIĄZANIE: ______________________________________ 
 

 

Redakcja: 

Agnieszka Manowska, Kornela Stasiak, Joanna Kraśko, Mateusz Twardowski. Ewa Pabiś,  

Katarzyna Serzysko 

ZAGADKA 

Ż Y R A F A S Ł O Ń 

S T R U Ś R M E W A 

H I P O P O T A M O 

M A Ł P A Ż U R A W 

T Y G R Y S K O Z A 

K O T T P A P U G A 

C H O M I K P I E S 

D E L F I N A O S A 


