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Warszawa, 22.03.2019 
 

„Rudy”, „Zośka”, „Alek” i inni 

Akcja pod Arsenałem była zaledwie niewielką potyczką II wojny 
światowej. Jednak to właśnie ona od dziesięcioleci kształtuje wyobrażenia 
młodych ludzi o honorze, przyjaźni i miłości do ojczyzny. „Alek”, „Zośka” i 
„Rudy”, unieśmiertelnieni w książce Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na 
szaniec”, wciąż stanowią niedościgniony wzór patriotyzmu i braterstwa. 

26 marca 2019 r. minie 76. rocznica tej najsławniejszej akcji „Szarych Szeregów”.   
23 marca 1943 roku o świcie Niemcy aresztowali jednego z najwybitniejszych 

harcmistrzów i uczestników tajnego sabotażu Jana Bytnara "Rudego". Już w południe 
oddział pod dowództwem Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" był gotów do odbicia go z rąk 
Niemców. Niestety, w tym czasie nie było w Warszawie żadnego wyższego rangą dowódcy 
AK, który mógłby wydać zgodę na taką akcję. Przez kolejne trzy dni Jan Bytnar był 
torturowany. W ten sposób oprawcy chcieli nakłonić go do zeznań.    

Po trzech dniach oddział Szarych Szeregów odbił skatowanego "Rudego". 
30 marca 1943 r. Janek zmarł.  Jego przyjaciel Aleksy Dawidowski  odszedł tego 

samego dnia, ranny w brzuch podczas Akcji pod Arsenałem.   
Święto naszej szkoły, obchodzone w rocznicę Akcji pod Arsenałem, nawiązuje do 

wartości, którymi się kierowali „Rudy”, „Alek” i „Zośka”. Nadzieja, wiara i miłość - tylko 
dzięki nim świat może stać się lepszy. AM 

Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić 
w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. 
Pamiętaj, że na ciebie patrzy 
ogromny i zdumiony świat. 

I wiedz, że krokiem w nędznym bucie 
jak pomnik dziś w historię wrastasz. 
I wiedz, że w sercu twoim bije 
uparte serce tego miasta. 

Choćby zawiodła wszelka pomoc, 
choć przyjdą dni głodu i moru; 
ostatniej stawki nie przegramy 
– stawki naszego honoru. 

Stanisław Marczak-Oborski 
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Erasmus +. Świadomi obywatele 
 

Dzięki obecności naszej szkoły w programie Erasmus+ chętni uczniowie                6 
marca  w Polskim Biurze Parlamentu Europejskiego wzięli udział w warsztatach pt. 
„Symulacja kampanii promującej  uczestnictwo w wyborach. Przygotowanie uczniów do 
świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim”.  

Dowiedzieliśmy się między innymi o 
inicjatywach, podejmowanych przez Unię 
Europejską w celu rozpowszechnienia wiedzy o 
działaniu i kompetencjach intytulacji europejskich, 
ale przede wszystkim zostaliśmy zachęceni do  
promowania wyborów do euro parlamentu, który w 
maju odbędą się w Polsce. JD

 

 

Zdobywać wiedzę, grając!   

 
W wyjątkową dla Polski 

jesień – jesień stulecia odzyskania 
niepodległości –  uczniowie klasy 
VII B wzięli udział w grze miejskiej 
organizowanej przez Fundację  
im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej. 
Celem gry było upowszechnienie i 
popularyzacja wiedzy o 91 
Cichociemnych, którzy uczestniczyli 
w powstaniu warszawskim.                                                Uczniowie naszej szkoły stworzyli 

patrol, który przemieszczał się po 
warszawskim Śródmieściu  
i wykonywał poszczególne zadania 
zarówno zręcznościowe, jak i odwołujące 
się do wiedzy na temat Cichociemnych. 
Nasz patrol wszelkie zadania wykonywał 
bardzo sprawnie, co zaowocowało 
ukończeniem gry z pierwszym wynikiem! 
JD
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Przedstawiciele naszej szkoły, na czele z Panią Dyrektor Lucyną Bieniasz-Ząbek, 
wzięli udział w Dniu Pamięci, który 5 marca odbywał się w Sali Kolumnowej Sejmu 
Rzeczypospolitej.                                                                                                                                   

Wysłuchaliśmy 3 referatów, które 
przypomniały przebieg zbrodni katyńskiej 
oraz jej skutki zarówno w ówczesnej jak i 
obecnej sytuacji politycznej i historycznej. 
Bardzo ciekawe rozważania zostały 
uwieńczone programem słowno-
muzycznym przygotowanym przez uczniów 
jednego z warszawskich liceów. Mogliśmy 
poznać piosenki poruszające tematykę 
katyńską, jak również wysłuchać 
fragmentów pamiętników i listów oficerów 
zamordowanych strzałem w tył głowy.  
              Po prelekcji wzięliśmy udział w zwiedzaniu budynku Sejmu RP.  Był to niewątpliwie 
jeden z najbardziej poruszających nas dni w tym roku szkolnym. JD 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w Sejmie 
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W Dniu Kobiet☺ 

Kobiety, kobietki... dzięki nim świat staje się lepszy                                                               

i piękniejszy.  Nasi panowie nie zapomnieli w tym dniu o prezentach                                           

i życzeniach.  Na przykład dziewczynki z kl. 2d otrzymały od                                                                  

swoich kolegów  piękne, papierowe kwiaty wraz z napisanymi                                                          

na odwrocie życzeniami od kolegów. Szkoda, że Dzień Kobiet                                                                                                  

jest tylko raz w roku!... AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konkurs kaligraficzny 

  
 Tradycją naszej szkoły jest 
organizowany co roku konkurs 
kaligraficzny dla klas młodszych.                                  
A oto lista zwycięzców: 
Klasa 2a  
- Ewa Grzejszczak 
- Michał Michałkiewicz 
- Oskar Selwestruk 
wyróżnienie – Barbara Rosa 
Klasa 2b 
- Marta Klimczak 
- Róża Szumska 
- Jan Rzemieniuk 
wyróżnienie – Pola Kulewska 

Klasa 2c 
- Emilia Pocent 
- Zuzanna Chmielewska 
- Ewa Matveieva 
wyróżnienie – Bruno Molda 
Klasa 2d 
- Marianna Bartniczak 
- Rozalia Mazurek 
- Michał Kozłowski 
wyróżnienie – Agata Kotełko 
Klasa 2e 
- Klara Karolak 
- Laura Bajerska 
- Gustaw Sachajski 
wyróżnienie – Artur Szmyt
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Cudowna Banda Animalsów  
   

To już wieloletnia tradycja!  Miłośnicy zwierząt z naszej szkoły 
dwa razy w roku organizują Wielki Kiermasz Charytatywny, z 
którego dochód przekazują malutkiej, ale prężnie działającej 
Fundacji „Jak pies z kotem”. I starsi i młodsi uczniowie zgodnie 
współpracowali, by zebrana kwota była jak najwyższa i pomogła jak 
największej liczbie naszych braci mniejszych☺   AM 

 

 

Międzynarodowy Dzień Kota 

  
17 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Te piękne i mądre zwierzęta towarzyszą ludziom od 

ponad 10 tysięcy lat! Uczniowie klasy 2d napisali opowiadania, których bohaterami były właśnie kociaki. 
Zamieszczamy jedną z najciekawszych prac, której autorką jest Kaja Szukała. AS 
 

 
„Przygody kota Supełka” 
 
 Pewnego dnia Supełek wyjrzał z kosza i 
zobaczył, że na stole leży paczka cukierków, którą 
przyniósł Marcel. Supełek rozejrzał się czy nikogo 
nie ma w pobliżu. Nie było nikogo - ani Marcela 
ani jego mamy. Supełek wdrapał się na stołek, a 
później na stół i właśnie wtedy do pokoju wszedł 
Marcel. Oj, oj, oj! Marcel zabrania wchodzić na 
stół - Supełek rozerwał już paczkę z cukierkami... 
Chłopiec był bardzo zły, ale gdy zobaczył pełną 
skruchy minę Supełka serce mu zmiękło. Pomyślał, 
że Supełek zgłodniał, więc dał mu kocią 
przekąskę.Następnego dnia, gdy Marcel wyszedł 
do szkoły Supełek poczuł się bardzo zmęczony. 
Zobaczył, że Marcel nie wywiesił prania. Podszedł 

więc do kosza i położył się wygodnie, wtulił się w 
pranie tak, że wcale go nie było widać i zasnął. 
Zupełnie nie przeszkadzało mu to, że rzeczy są 
lekko wilgotne.Spał tak smacznie, że nie zauważył 
powrotu mamy i Marcela do domu. Po chwili 
mama kazała Marcelowi powiesić pranie. Było 
bardzo śmiesznie, gdy 
Marcel złapał Supełka i już, 
już chciał powiesić go na 
suszarce, ale nagle pranie 
wyrwało mu się z rąk i z 
głośnym miauczeniem 
uciekło z łazienki. 
Supełek na przeprosiny 
dostał kocią przekąskę i radośnie zamruczał.
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BAL GIMNAZJALNY 

 

1 marca 2019 r. w budynku szkoły przy ul. Na Uboczu 9 odbyło się historyczne 
wydarzenie – ostatni Bal Gimnazjalisty Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej i pierwszy Bal Ósmoklasisty Szkoły Podstawowej nr 336 
im. Janka Bytnara „Rudego”.                                                                                                                             

 
Młodzież w przepięknych, 

eleganckich kreacjach prezentowała 
się niezwykle uroczyście i dojrzale. 
Sala wyglądała bajkowo. Muzyka 
porywała do tańca wszystkich. 
Jednak najbardziej wzruszającym i 
na długo pozostającym w pamięci 
wszystkich pozostanie odtańczony 
przez naszych uczniów polonez.  JD                                                        
 

 

 

Kronika sportowa 

 

Niestety, białe szkoły już za nami. W tym roku szkolnym czas na nich  minął jak zawsze 

bardzo interesująco i aktywnie. Warunki były istnie „alpejskie”. Oprócz nauki i doskonalenia 

jazdy na nartach, były także zajęcia na hali sportowej, gdzie doskonaliliśmy grę w piłkę 

ręczną. Czas wolny spędziliśmy odwiedzając  termy w Bukowinie Tatrzańskiej, Białce czy 

Chochołowie.   

„Pierwszy gwizdek rozpoczyna bitwę, 

piłka w grze gramy tak by cieszyć się 

wynikiem, 

kolekcja zwycięstw, taktyka gra role, 

drużyna musi się trzymać razem by nazwać 

ją zespołem!” 

 

Tymi o to słowami przygotowujemy się już do 

następnych rozgrywek w piłkę ręczną…  (KS) 
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Świetlica „Kolorowa” 

  

Nauczyciele świetlicy nigdy 
nie próżnują. Przynajmniej 
nauczyciele w naszej świetlicy. 
Różnorodność konkursów, wystaw, 
imprez i spotkań to nasza 
codzienność – wspaniała 
codzienność!  
 Przez cały rok zbieramy 
plastikowe nakrętki, żeby można 
było dużą ich ilość przeznaczyć na 
jakiś szczytny cel. W ten sposób nie 
tylko wspieramy potrzebujących, ale 
także dbamy o środowisko. 

 
W życiu świetlicy uczestniczą też rodzice naszych uczniów. W ramach współpracy z 

rodzicami w świetlicy odbywały się zajęcia z uważności. Mama naszych dwóch uczniów 
poprowadziła spotkanie, podczas którego pokazała  ciekawe doświadczenia z suchym 
lodem. Inna mama, która jest weterynarzem, w interesujący sposób opowiedziała dzieciom 
o zabiegach pielęgnacyjnych małych zwierząt. Serdecznie dziękujemy rodzicom za owocną 
współpracę! EP 
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Kącik poetycki 

 

 

  Julia Rymkiewicz , kl. 5f 

 

Co się dzieje wiosną? 

Wiosną dzieci rosną!!! 

Wiosną cieplejszy też wieje wiatr, 

Wiosną niektórym ubywa lat, 

Wiosną weselej szczekają psy, 

Wiosną pachnące kwitną bzy, 

Wiosną zrzucamy czapki z głów, 

Wiosną jest pięknie,                                                                 

aż brak mi słów!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół redakcyjny: Jolanta Dragańska-Adamiec, Agnieszka Dzierżanowska,  
Agnieszka Manowska, Ewa Pabiś,  Anna Stasiak, Kornela Stasiak,  



 ROGATYWKA        SP336 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MIĘDZYSZKOLNA GRA EDUKACYJNO - ZRĘCZNOŚCIOWA 
PATRIOTYZM WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO 

 
 

MIĘDZYSZKOLNA GRA EDUKACYJNO-ZRĘCZNOŚCIOWA 
PATRIOTYZM WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO to cykliczny konkurs 
dzielnicowy organizowany przez naszą szkołę w przeddzień 
jej święta. W tym roku wydarzenie zostało zorganizowane    
z okazji 98. rocznicy urodzin patrona – Janka Bytnara 
„Rudego” oraz 76. rocznicy jego śmierci. Już po raz kolejny 
grę współorganizowali uczniowie z LXX LO im. Aleksandra 
Kamińskiego. Licealiści nie brali udziału w  rywalizacji, za to 

promowali swoją szkołę poprzez pomaganie                       
w przeprowadzeniu gry przy punktach zadaniowych. 
Grę Honorowym Patronatem objęli: Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej               
w Warszawie oraz Burmistrz Dzielnicy Ursynów – Robert 
Kempa. 

15 marca 2019 r. w naszej szkole spotkało się           
8 ursynowskich placówek: 

• LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego 
• Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. AK „Parasol" 
• SP nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza 
• SP nr 303 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina 
• SP nr 313 im. Polskich Odkrywców 
• SP nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty 
• Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina 
• SP nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego".  

Drużynom kibicowali honorowi goście: Zastępcy 
Burmistrza  Dzielnicy Ursynów – Piotr Zalewski 
i Klaudiusz Ostrowski oraz Naczelnik Wydziału Sportu  
i Rekreacji Dzielnicy Ursynów – Zenon Dagiel. 
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą historyczną 
oraz pomysłowością, zręcznością i dobrą formą 
fizyczną. Komisja, w składzie której zasiedli: Edyta 
Gula – edukator Instytutu Pamięci Narodowej, 
Tadeusz Siek – powstaniec warszawski, Piotr Janiec – 
dyrektor NOK   oraz druhna Martyna Morawska, wyłoniła następujących zwycięzców: 
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• w kategorii klas IV-VI:  
I miejsce : Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” 
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców 
III miejsce: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa  im. Alberta Einsteina 

• w  kategorii klas VII-VIII i oddziały gimnazjalne: 
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza 
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 303 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina 
III miejsce: Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. AK „Parasol". 

Bez względu na wyniki wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, a szkoły nagrody ufundowane przez 
Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydział Komunikacji 
Społecznej dla Dzielnicy Ursynów. 

Na uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły, 
która odbędzie się 22 marca 2019 r., zwycięskie szkoły 
oraz współorganizator, czyli LXX LO odbiorą 
pamiątkowe statuetki. 

Koordynatorem gry była Ewa Pabiś, której           
w organizacji imprezy pomogło wiele osób, których nie sposób wymienić. Jednak szczególne 
podziękowania należą się: Jolancie Szolgini, Marzenie 
Jankowskiej, Kamili Chadaj, Grzegorzowi Chojnackiemu, 
Piotrowi Banaszkowi oraz Kamilowi Basickiemu. Dekorację 
przygotowały nauczycielki świetlicy: Katarzyna Milewska, 
Wioletta Kwapisz, Magdalena Wiśniewska, Agnieszka 
Dzierżanowska, Katarzyna Cichosz, Agnieszka Ślesicka, 
Iwona Bochowicz, Anna Socha, Barbara Chrobak, Kinga 
Gołaszewska oraz Ewa Włoszek. Grę poprowadziła 
wicedyrektor Elżbieta Rutkowska. E.R. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIĘDZYSZKOLNA GRA EDUKACYJNO-ZRĘCZNOŚCIOWA ATRIOTYZM  WCZORAJ – DZIŚ –     
JUTRO TOŻSAMOŚĆ BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ I PAMIĘĆ O NICH 


