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Warszawa, 24.03.2017  

 

 
 

Każdy z nas dobrze zna symbol Polski 
Walczącej. Podtrzymywał on na duchu i dawał 
nadzieję na zwycięstwo Polakom w okupowanej  
przez Niemców Warszawie. Nie wszyscy jednak 
znają historię powstania tego znaku. Warto się z 
nią zapoznać przy okazji kolejnej, już 64. rocznicy 
Akcji pod Arsenałem, tak ściśle związanej z naszą 
szkołą i naszym Patronem. 

„Kotwica”, jako znak Polski Walczącej 
pojawił się w Warszawie 20 marca 1942 r. Został 
wybrany z 27 propozycji zgłoszonych na 
konspiracyjny konkurs ogłoszony przez Biuro 
Informacji i Propagandy KG AK. Jego autorką była 
Anna Smoleńska ps. Hania,  studentka historii 
sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i harcerka 
Szarych Szeregów. Miał on pojawiać się w 
miejscach dobrze widocznych zarówno dla 
Polaków, jak i dla Niemców. Akcja prowadzona 
była w ramach tzw. małego sabotażu przez 
członków Szarych Szeregów. Kotwica malowana 
była trudno zmywalną farbą na murach, tablicach 
ogłoszeniowych, przystankach tramwajowych. 
Jednym z najbardziej spektakularnych miejsc, na 
którym umieszczono znak Polski Walczącej był 
pomnik Lotnika, usytuowany przy Placu Unii 
Lubelskiej, niedaleko głównej siedziby gestapo w 
Warszawie. Dokonał tego nie kto inny tylko Jan 
Bytnar, pseud. Rudy. 

A kim była jego autorka „Hania”? 
Pochodziła z rodziny inteligenckiej, jej ojciec był  
profesorem chemii Politechniki Warszawskiej. 
Mieszkała przy ul. Koszykowej 75.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas okupacji niemieckiej uczyła się w 

Miejskiej Szkole Ogrodniczo-Rolniczej przy ul 
Opaczewskiej, gdzie pod przykrywką nauczania na 
poziomie średnim prowadzone były studia 
akademickie SGGW.  

Od początku 1942 była łączniczką w 
Wydziale Propagandy Bieżącej Biura Informacji i 
Propagandy (BIP) Komendy Głównej Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. 
3 listopada 1942 r. aresztowano ją  wraz z 
rodzicami, siostrą i bratem z żoną. Po osadzeniu 
na Pawiaku, mimo ciężkiego śledztwa, nie wydała 
nikogo. Wywieziona z Pawiaka transportem 26 
listopada 1942 do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, gdzie otrzymała numer obozowy 
26008. Zmarła na tyfus, w Auschwitz zginęło 
również troje członków jej rodziny. Ojciec, po 

ciężkim śledztwie został rozstrzelany przez 
Gestapo w ruinach getta 7 maja 1943. 

Wspomnijcie tę cichą bohaterkę 
kiedy będziecie spoglądać na stworzony 
przez nią znak… AM 
 

 

 

 

 

 

 

Wyjątkowy symbol 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_sztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_sztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Warszawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Koszykowa_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_ziem_polskich_%281939%E2%80%931945%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_G%C5%82%C3%B3wna_Gospodarstwa_Wiejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Informacji_i_Propagandy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Informacji_i_Propagandy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_organizacyjna_AK#Komenda_G.C5.82.C3.B3wna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oznakowanie_wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w_niemieckich_oboz%C3%B3w_koncentracyjnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oznakowanie_wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w_niemieckich_oboz%C3%B3w_koncentracyjnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyfus_plamisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzekucje_w_ruinach_getta_warszawskiego_%281943%E2%80%931944%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzekucje_w_ruinach_getta_warszawskiego_%281943%E2%80%931944%29
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Nasza szkoła słynie z wielu niebanalnych 

akcji związanych z patriotyzmem, w które 

angażuje nie tylko swoich wychowanków, ale 

także uczniów innych szkół.            

17 marca w naszej szkole odbyła się 

Międzyszkolna Gra Edukacyjno –Zręcznościowa 

Patriotyzm Wczoraj – Dziś - Jutro  Śladami 

Patronów Ursynowskich Szkół, Ulic, Pomników - 

Bohaterów II Wojny Światowej. W kategorii szkół 

podstawowych pierwsze miejsce zajęła nasza 

szkoła,  a w kategorii gimnazjów - Gimnazjum nr 4 

im. Batalionu AK „Parasol”. 

Zmagania uczniów oceniali m.in. 

kombatanci, zaprzyjaźnieni od wielu lat ze szkołą i 

darzeni przez uczniów i nauczycieli wielką 

sympatią.  

Warto też wspomnieć, że akcja odbywała  

się  w ramach obchodów 40-lecia istnienia  

Ursynowa, a Honorowy Patronat nad nią 

objęli: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 

Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. 

Warszawy - Teresa Jurczyńska-Owczarek oraz 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy – 

Robert Kempa. Jak zwykle wszyscy bawili się 

doskonale i świetnie radzili sobie z wyznaczonymi 

zadaniami. AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIOTYZM  WCZORAJ – DZIŚ - JUTRO 
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Towarzyszyli i towarzyszą człowiekowi w 
najtrudniejszych chwilach. Rozśmieszają, 
odpędzają złe myśli i wspierają. Czasem nawet są 
rękami człowieka – włączają światło, podają 
telefon czy przedmiot, który upadł. Niekiedy 
pełnią funkcję ochroniarzy. Zawsze kochające 
bezwarunkowo i za wszystko. O kim mowa? 
Każdy już się domyślił, że chodzi o psy. 
 Dużo wiemy o ich zwyczajach i 
potrzebach. Znamy wiele wzruszających historii z 
udziałem psów. Warto też poznać wojenne losy 
niektórych z nich.  Będzie to niezapomniana 
lektura… 
Bruce 

Jednym z czteronożnych bohaterów 
czasów drugiej wojny światowej był  wilczur – 
Bruce, który towarzyszył  1. Dywizji Pancernej. 
Pokonał on szlak bojowy: od Szkocji, przez 
Normandię, Holandię i Niemcy. Był bardzo 
posłuszny, nie bał się odgłosów wojny, nie uciekał 
przed wystrzałami i hukiem dział. Był ulubieńcem 
i maskotką polskich żołnierzy, a w czołgu miał 
swoje specjalne miejsce.  
Misiek 

Innym przykładem bohaterskiego psa jest 
owczarek podhalański – Misiek, maskotka 
oddziałów  AK w rejonie świętokrzyskim. Miał 
niezwykły instynkt tropiciela i był niezastąpiony w 
wykrywaniu Niemców. Podczas wart i patroli 
ostrzegał żołnierzy przed nadchodzącym 
niebezpieczeństwem. Wojskową służbę zakończył 
w 1944 roku, ale wola walki i przywiązanie 
sprawiły, że ze swoją drużyną wędrował jeszcze 
przez kilka miesięcy.  
Kundelek na medal 

Jednym z najsłynniejszych psów z czasów 
II wojny światowej był kundelek Chips. Jako pies 
wartowniczy pilnował samego prezydenta 
Franklina D. Roosevelta i premiera Winstona 
Churchilla w styczniu 1943 r. W historii zaistniał 
dzięki temu, że samotnie zaatakował włoskie 
jednostki na Sycylii, zmuszając do poddania się 
czterech operatorów karabinu maszynowego. Za 
swoje bohaterskie zasługi, Chips został 
uhonorowany orderami przeznaczonymi tylko dla 

ludzi: Srebrną Gwiazdą i Purpurowym Sercem. 
AM 
 
Ku chwale, czyli odznaczenia dla zwierząt  

Pewnie nie wszyscy wiedzą, że zwierzęta 
mają też swój medal – odpowiednik Krzyża 
Wiktorii, brytyjskiego odznaczenia za zasługi dla 
kraju. Ustanowiła go w 1943 r. Maria Dickin, by 
uczcić pamięć o zasłużonych w czasie wojny 
zwierzętach. Na rewersie krążka, pod inicjałami 
PDSA (People's Dispensary for Sick Animals) 
widnieją słowa „za odwagę”, a poniżej „my 
również służymy”. Jak się z czasem okazało 
bohaterów wśród zwierząt nie brakowało. W 
czasie trwania II wojny światowej, w latach 1943-
1949 odznaczono 54 „młodszych braci” w tym 32 
gołębie, 18 psów, 3 konie i 1 kota. AM 
 

 

 

Pieskie wojenne życie… 
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W naszej świetlicy zawsze coś się dzieje. 
Od początku roku szkolnego zorganizowałyśmy 
kilka wystaw niezwykłych prac plastycznych: 
,,Zwierzęta wszystkich kontynentów”, „Cztery 
pory roku z origami” oraz „Drugie życie butelki”, 
„Ozdoby choinkowe z guzików”. Nasze wystawy 
można było oglądać nie tylko w szkole, ale także 
w Urzędzie Gminy Ursynów. 
 We wrześniu odbyły się dwie imprezy 
świetlicowe: jedna z okazji Europejskiego Dnia 
Języków – tym razem na temat specyficznych 
języków, tj. szyfrów, pod hasłem „Ściśle tajne”, 
druga – integracyjna dla dzieci sześcioletnich i ich 
rodziców „Poznajmy się”. Natomiast w okresie 
świątecznym świetlica zorganizowała „Spotkanie 
z kolędą”. 
 Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki 
Wisły. Z tej okazji nasz zespół świetlicowy 
przygotował cykl imprez pt. „Z biegiem Wisły”, w 
ramach którego odbyły się już spotkania: „U 
źródeł Wisły”, „Kraków”, „Z Wisły do garnka” i 
„Skrzydlaci mieszkańcy Wisły”. 
W stałym cyklu „Spotkań z ciekawymi ludźmi” 
odwiedzili nas w tym roku szkolnym: pan Konrad 
Głowacki – chemik, który zaprezentował dzieciom 
doświadczenia z użyciem suchego lodu, pani 
Natalia Litwiniuk, która opowiedziała nam o 
osobach niesłyszących przybliżając nam ich świat- 
świat bez dźwięków, pani Anna Brzezińska, której 

tym razem  towarzyszyła Ninuszka - kotka 
syberyjska i pies – Rosomak, dr Joanna Rabiega- 
 
 

 
 
 
 
 
Wiśniewska z Fundacji „DUCH”, która przybliżyła 
nam życie i twórczość Henryka Sienkiewicza, pani 
Agata Chybińska - dziennikarka, która od kilku lat 
pomaga dzieciom ze szkoły w wiosce Buiba 
Mandinka (Gambia, Afryka), pani Bernadeta 
Kosztyła, z którą śpiewaliśmy zimowe piosenki w 
języku migowym oraz pani Elżbieta Siwoń z 
Kociego Azylu. 
 Pracownicy świetlicy razem z uczniami 
przygotowali i przeprowadzili kilka konkursów: 
konkurs poetycki z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Olimpiadę Cyfrową, konkurs plastyczny „Baśnie z 
czterech stron świata”. Ostatnio został ogłoszony 
kolejny konkurs - „Moja własna książka”, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. 
 Do naszej świetlicy uczęszczają trzy 
uczennice chorujące na cukrzycę. 14 listopada 
obchodziliśmy Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej 
okazji, we współpracy z panią Anią Piech, 
wychowawcą dziewczynek, świetlica 
przygotowała plakaty informacyjne dotyczące 
cukrzycy. Na każdej przerwie klasa II G z 
wychowawcą i nauczycielką świetlicy tańczyła 
„Diabedance”, wyrażając w ten sposób 
solidarność z chorującymi na tę niełatwą chorobę 
przewlekłą. 
 Świetlica KOLOROWA chętnie włącza się w 
różne akcje pomocowe i ekologiczne. I tak, w tym 
roku szkolnym przeprowadziliśmy zbiórkę 
makulatury, zbiórkę artykułów szkolnych dla 
dzieci z Afryki, zbiórkę karmy dla kotów z Kociego 
Azylu oraz zbiórkę gazet do wyściełania boksów w 
schronisku dla zwierząt. Stale zbieramy 
plastikowe zakrętki. 
 Od kilku dni mamy w naszej świetlicy 
nowe szafki i dywany. Przybyło nam także sporo 
ciekawych gier planszowych. 
 Tak więc świetlica to miejsce, w którym 
stale coś się dzieje, miejsce tętniące życiem. EP 
 
 

W świetlicy kolorowej nie może być 
nudno 
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Ewa Szelburg-Zaremba 

Wiosna idzie!  

Przyleciały skowroneczki 
z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały 
ponad oziminą: 

- Idzie wiosna! Wiosna idzie! 
śniegi w polu giną! 

 
Przyleciały bocianiska 
w bielutkich kapotach, 

 
klekotały, ogłaszały 

na wysokich płotach: 
- Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

    po łąkowych błotach! 
  

  Przyleciały jaskółeczki 
       kołem kołujące, 

  figlowały, świergotały                    
    radośnie krzyczące: 

 - Idzie wiosna! Wiosna idzie! 
    prowadzi ją słońce. 

 

 
 

1. Czasem i w marcu zetnie wodę w garncu. 
2. Gdzie dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 
3. Gdy marzec z mrozem schodzi, maj śniegiem obrodzi. 
4. Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
5. Ciepłe deszcze w kwiecień rokują pogodną jesień. 
6. Deszcze często w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 
7. Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami. 
8. Gdy na Wojciecha deszcz rano pada, do połowy lata suszę zapowiada. 
9. Chłodny maj - dobry urodzaj. 
10. Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju 
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Mija kolejny rok i kolejne sukcesy za 

nami...Dzieje się w sporcie szkolnym, 

więc cieszymy się… 
Mamy w szkole ZŁOTE DZIEWCZYNY, 

które zajęły I miejsce w Warszawie w 

mini piłce ręcznej dziewcząt. Tym 

samym będą rezprezentować Warszawę 

podczas Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej. Chłopcy też daleko 

zaszli i zajęli III miejsce w Warszawie. Duże BRAWA dla uczniów klasy 6A i 5A. 

 
 

W ramach 50. jubileuszowej 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 

dziewczęta klasy 6A wraz z pomocą 

dziewcząt z 6B zajęły III miejsce w 

rozgrywkach dzielnicowych w mini 

koszykówce. Pochwalić się też należy 

Ogólnopolskim Turniejem piłki 

ręcznej w Wilanowie, gdzie chłopcy z 

klasy 5A zajęli II miejsce. 

Co jeszcze przed nami...przygotowania  

do udziału w:  

 

 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Dziewcząt w mini piłce ręcznej 

Miedzynarodowy Turniej piłki ręcznej w Norwegii STREINKJER CAMP 

Ogólnopolskie Turnieje Chłopców i Dziewcząt w Ciechanowie oraz Bartoszycach 

Czwórbój lekkoatletyczny 

 

 

 

W tym roku także klasy sportowe doskonaliły 

jazdę na nartach zjazdowych w Pieninach, 

gdzie jak zwykle nie zabrakło śniegu. Po 

nartach uczniowie uczestniczyli w zajęciach 

sportowych na hali oraz korzystali z wód 

termalnych w Białce i Chochołowie. Trzeba 

wspomnieć, że przed wyjazdem klasy 4A i 4B 

nabierały wprawy w szkole jeżdząc na 

rolkach. 

 

 

 

Hity sportowej kroniki 
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KRZYŻÓWKA  

1. 
       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

6. 
       

7. 
       

8. 
       

9. 
       

 

1. Z niego robi się olej.  

2. Inaczej przeznaczenie.  

3. Lodowy dom Eskimosa.  

4. Mały las.  

5. Jedna z greckich liter alfabetu.  

6. Znane jest od starożytności i służy od tego czasu jako środek myjący i piorący.  

7. Krzywa płaska, zamknięta, kształtem zbliżona do elipsy. 

8. Elektryczny wyciąg kuchenny. 

9. Może być np. fiskalna.  

 

 

 

HASŁO:_______________________________________ -  rodzaj nakrycia głowy z kwadratowym 

denkiem, charakterystyczna polska czapka narodowa, wywodzi się od konfederatki, która swoje początki 

zawdzięcza Konfederacji Barskiej.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czapka
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Skreśl co drugą literę w diagramie, a dowiesz się jakie zdarzenie zostało przedstawione na fotografii.  
 

 

 

ROZWIĄZANIE: ______________________________________ 
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