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Nr 3, Warszawa, 08.11.2013  

   

 
 

 

 

Medalem „Pro Memoria” za „wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o 

ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej 

i po jej zakończeniu” został udekorowany sztandar naszej szkoły podczas  

uroczystości obchodów 70. rocznicy utworzenia Batalionu AK „Zośka”.   

Odznaczono także naszą Panią Dyrektor Lucynę Bieniasz-Ząbek , która z rąk 

kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana 

Stanisława Ciechanowskiego otrzymała medal „Pro Patria”. 

Główna uroczystość 

odbyła się 10 października br. w 

Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Józefa 

Piłsudskiego, a naszą szkołę reprezentowała klasa V c 

z wychowawczynią p. Elżbietą Rutkowską 

(szczegółowa relacja na str. 2). 

Uczestniczyli  w niej również przedstawiciele różnych 

środowisk kombatanckich, Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa, Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku 

Harcerstwa Polskiego oraz  delegacje szkół.  

 

Szczególnym gościem obchodów był wieloletni przyjaciel naszej szkoły, prof. dr hab. inż. Tytus 

Karlikowski, z którym przeprowadziliśmy wyjątkowo interesujący wywiad,  zamieszczony w dalszej części 

naszej gazetki. AM 

O WOJNIE, ODWADZE I  SIATKÓWCE                                                                                                         

– wywiad z prof. Dr hab. Inż. Tytusem Karlikowskim.

Gdy wybuchła wojna miał zaledwie 12 lat, a 17 kiedy wybuchło powstanie 

warszawskie. Był jednym z najmłodszych żołnierzy batalionu „Zośka”. Trzykrotnie ranny. 

Stracił oko. Ocalał przeprowadzony kanałami przez kolegów. Dziś przewodniczący 

Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Batalionu „Zośka”. Twierdzi, że „Zośka” i 

kultywowane w niej wartości – dobro ojczyzny, honor i braterstwo – są dla niego 

kierunkowskazem na całe życie.  

 

 

-Jaki był najszczęśliwszy dzień w Pana życiu? 

-Było ich bardzo wiele: powstańczy ślub, 

narodziny dzieci, wnuków, prawnuków. 

-Pamięta Pan pierwszy dzień wojny? Miał Pan tyle 

lat ile uczniowie naszych klas szóstych… 

-Pamiętam. Rano komunikaty przez radio, a po 

południu nalot. Jechałem kolejką z Warszawy do  

Włoch. Spadały bomby, a ja koło Okęcia leżałem 

na polu kapusty. 

-Bał się Pan? 

-Człowiek zawsze się boi, ale obowiązek obrony 

ojczyzny był ponad lękiem. 

-Najtrudniej wyobrazić mi sobie łapanki… 

-To było normalne życie Warszawy. 

- Mieliście czas na zabawę, grę w piłkę, czytanie 

książek? 

 

DOSTALIŚMY MEDAL! 
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„SPOTKANIE POKOLEŃ”  
 

        10 października br. nasza klasa Vc została 

zaproszona na "spotkanie pokoleń" z okazji 70. 

rocznicy utworzenia Batalionu AK "Zośka". Był to 

piknik militarno-historyczny zorganizowany na 

terenie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa 

Piłsudskiego.   

            O godzinie 9.40 wyruszyliśmy spod szkoły 

wraz z naszą wychowawczynią panią Elżbietą 

Rutkowską i panią bibliotekarką Jolantą Szolginią.  

Warto było przemierzyć pół stolicy, abyśmy mogli  

przez parę godzin poczuć się jak kadeci. 

         Na placu przy CBW zorganizowano dla nas 

szereg różnych atrakcji. Mogliśmy swobodnie 

oglądać zabytkowe militaria: pistolety, hełmy, 

karabiny i granaty. Odbyliśmy krótkie i przydatne 

przeszkolenie na manekinach z zakresu pierwszej 

pomocy. Byliśmy we wnętrzu pancernego wozu 

wojskowego, strzelaliśmy z karabinów do celu i 

mogliśmy do syta najeść się wojskowej grochówki. 

Niektórzy wrócili z wygranymi koszulkami w 

rozmiarze ich ojców, inni z plakatami, a jeszcze inni  

 

z grochówką na spodniach czy kurtce. Spędziliśmy 

tam około 4 godzin. Ocena naszej klasy na temat 

tego militarno-historycznego wydarzenia brzmi tak: 

genialne, niesamowite, super!  

                                                  Michał Wołczyk 5c

 

JESTEŚMY ZDOLNI! 
 

 

28 października 2013 r. w Centrum Nauki 

Kopernik już po raz czwarty zostały wręczone 

Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe 

Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. 

Warszawy.  

W tej edycji także nasza szkoła otrzymała 

to szczególne wyróżnienie. WARS i SAWA oraz 

„Szkoła z pomysłem” mają na celu rozwijanie 

potencjału twórczego uczniów, a także  

przygotowanie nauczycieli do wspierania rozwoju 

uczniowskich pasji i uzdolnień. MT 
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- Owszem. Cały czas graliśmy w siatkówkę w 

parku Dreszera  przy ul. Ursynowskiej. To było 

miejsce naszych zbiórek, miejsce alarmowe. 

Graliśmy i w piłkę nożną. Niestety po wojnie (na 

skutek przebytych ran) nie mogłem już uprawiać 

tych dyscyplin. Czytaliśmy też książki. Biblioteki 

były czynne. 

- Ale podobno nie zawsze chcieliście słuchać poezji 

swojego kolegi Krzysztofa Baczyńskiego? 

- Coś w tym jest…  

- Jaki on był? 

- Miał podwójne  życie- literackie i żołnierskie. 

Starał się być żołnierzem i wypełniać swoje 

obowiązki, ale delikatniejszy był od nas, bardziej 

subtelny. Chodziliśmy razem na komplety. 

Byliśmy rozhukani, a on od nas starszy i 

poważniejszy. Czasami nas hamował. 

- Był Pan Harcerzem „Szarych Szeregów”. 

Harcerskie przyrzeczenie,  że w przypadku 

zagrożenia życia nie cofnę się Pan przed ofiarą życia 

składał Pan na ręce Janka Bytnara „Rudego”. Jak go 

Pan zapamiętał?                                                                 

- Czuliśmy względem niego respekt. Był od nas 5-

6 lat starszy i był naszym dowódcą, naszym 

zwierzchnikiem.                                                                                                                                                  

- Był Pan trzykrotnie ranny…                                                                                                                              

- Tak.  Aby usprawnić na nowo ciało 

przeprowadzano rehabilitację: prostowano mi  

rękę ciężarkami, przyczepiano do piły do cięcia 

drewna, aby można było wykonywać proste 

ruchy. W ramach rehabilitacji kazano mi nawet 

tańczyć… 

 - Czy Pana zdaniem dzisiejsza młodzież byłaby 

gotowa do takich bohaterskich czynów jak żołnierze 

Batalionu „Zośka”?- Ja powiem, że tak, ale 

dostosowanych do obecnej sytuacji 

organizacyjnej. Zupełnie innej. AM 

 

 

                                                      """DDDooo   PPPooowwwssstttaaańńńcccaaa"""   

                                                                     

                                             PPPaaammmiiięęętttaaajjj:::   nnniiieee   wwwooolllnnnooo   ccciii   zzzwwwąąątttpppiiiććć   www   wwwooolllnnnooośśśććć,,,   

                                             cccooo   ppprrrzzzyyyjjjdddzzziiieee,,,   ccchhhoooćććbbbyyyśśś   pppaaadddłłł...   

                                             PPPaaammmiiięęętttaaajjj,,,   żżżeee   nnnaaa   ccciiieeebbbiiieee   pppaaatttrrrzzzyyy   

                                             ooogggrrrooommmnnnyyy,,,   zzzddduuummmiiiooonnnyyy   śśśwwwiiiaaattt   

                                             III   wwwiiieeedddzzz,,,   żżżeee   kkkrrroookkkiiieeemmm   www   nnnęęędddzzznnnyyymmm   bbbuuuccciiieee   

                                             jjjaaakkk   pppooommmnnniiikkk   dddzzziiiśśś   www   hhhiiissstttooorrriiięęę   wwwrrraaassstttaaassszzz...   

                                             III   wwwiiieeedddzzz,,,   żżżeee   www   ssseeerrrcccuuu   tttwwwoooiiimmm   bbbiiijjjeee   

                                             uuupppaaarrrttteee   ssseeerrrccceee   tttwwweeegggooo   mmmiiiaaassstttaaa...                                                                                                                           

                                                         

                                             SSStttaaannniiisssłłłaaawww   MMMaaarrrccczzzaaakkk   ---   OOObbbooorrrssskkkiii      
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ATHLETICS CAMP 
 

Każdy może zostać mistrzem - nieważne skąd 

pochodzisz, ale dokąd zmierzasz.  

Na jeden dzień warszawska hala Arena 

Ursynów przekształciła się w szkolną salę 

gimnastyczną. Celem takiego zabiegu było 

zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej.  

Także uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

Athletics Camp i spotkali się z Mistrzami 

Olimpijskimi: Piotrem Małachowskim, Anitą 

Włodarczyk i Tomaszem Majewskim.  

                                                         

SPOTKANIE Z SIATKARZAMI AZS POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 

 

 

Spotkanie z siatkarzami przebiegało w 

wyjątkowo sympatycznej  atmosferze. Uczniowie 

mieli niepowtarzalną okazję porozmawiać z  

trenerem Jakubem Bednarukiem, drugim trenerem 

Przemysławem Michalczykiem i zawodnikami, 

m.in. Marcinem Nowakiem. 

W trakcie spotkania nie zabrakło 

konkursów. Siatkarze sprawdzili ogólną wiedzę 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 336 na temat 

drużyny AZS Politechniki Warszawskiej, a za 

poprawnie udzielone odpowiedzi rozdali młodym 

kibicom zdjęcia i szaliki klubowe. Całe 

wydarzenie przysporzyło wszystkim wielu 

radości. KS     

BIEGI SZTAFETOWE 
 

Reprezentacja dziewcząt i chłopców  
z naszej szkoły wzięła udział w biegach  
sztafetowych w ramach WOM. Obie drużyny 

zajęły 8 miejsca. MT                     

 

 

 

 

 

 

 

 

HITY SPORTOWEJ KRONIKI 

http://www.sp336.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,56,232&id=305&action=show


 R
O

G
A

T
Y

W
K

A        SP336 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 

AKCJA „POMÓŻ INCE”. 

„Naszym podstawowym 

obowiązkiem w stosunku do naszych 

młodszych braci jest niekrzywdzenie ich, 

jednak poprzestanie na tym to nie 

wszystko. Mamy ważniejszą misję - 

służyć im pomocą, kiedykolwiek będą jej 

potrzebować” - powiedział dawno temu 

jeden z ulubionych świętych wszystkich 

dzieci św. Franciszek z Asyżu.  

Nasza szkoła realizuje tę misję już 

od dawna, organizując wiele akcji pomocy 

dla zwierząt. Jedną z nich jest zbiórka 

karmy dla wirtualnej podopiecznej klasy 

3e, bezdomnej suczki Inki. Nie ma ona 

szans na znalezienie domu, ponieważ boi 

się ludzi. Ktoś kiedyś bardzo ją 

skrzywdził… Kocha za to wszystkie inne zwierzęta, a szczególnie – koty! 

Akcję przeprowadzamy we współpracy z Fundacją „Jak pies z kotem”. Karmę dla Inki można przynosić 

koło sali 109 na parterze.  AM 

ŻYCIE ŚWIETLICY „KOLOROWA” W SKRÓCIE 

W świetlicy „Kolorowa” jak zwykle wiele się dzieje!  

 

Od 26 września można podziwiać niesamowite eksponaty na świetlicowej wystawie „Wyczarowane 

z gazety”. Wśród prac  znalazły się gazetowe zwierzęta, kwiaty, koszyki, abażur, balon z koszem, kenijska 

piłka i wiele innych.  

  30 września miała miejsce impreza z okazji Europejskiego Dnia Języków – „Wieża Babel”. 

Uczestnicy zostali przywitani w kilku językach i mogli odczuć, na ile ważna jest znajomość języków 

obcych.  

W październiku Świetlica „KOLOROWA” 

nie pozostała obojętna na los bezdomnych 

zwierząt. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt i 

dnia patrona zwierząt – św. Franciszka 

przeprowadziłyśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz 

„Kociego Azylu” w Konstancinie. Udało się nam 

uzbierać ponad 500 zł. Wszystkim, którzy wsparli 

ww. akcję z całego serca dziękujemy. 

Nie zabrakło także tradycyjnych spotkań z 

ciekawymi ludźmi. We wrześniu naszą świetlicę 

odwiedzili: p. Michał Malinowski, kustosz Muzeum 

Bajek, Baśni i Opowieści oraz p. Grzegorz Soszka – 

oceanobiolog i podróżnik. EP 
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

Od dawna wiadomo, że nic tak nie kształci jak 

podróże. Dlatego – jak tylko jest okazja - 

podróżujemy!   

Klasa II c i ich wychowawczyni p. Danuta 

Ciszewska, w piękny październikowy dzień, wybrała się 

na spacer po Łazienkach Królewskich.  

Pałac na Wodzie, Pomnik Fryderyka Chopina, 

piękne stare drzewa i dumnie spacerujące po parku 

pawie zrobiły na dzieciach ogromne wrażenie.  

Nasi reporterzy i uczestnicy tej wycieczki – 

Kinga i Sebastian Rek – donieśli nam, że w tym 

samym dniu uczniowie klasy II c zwiedzili też 

stadion Legii. Zachwytom nie było końca!   

 

W dalszą podróż wybrali się uczniowie klasy IV c z wychowawcą p. Robertem Kabańskim. 

Wyruszyli szlakiem zamków gotyckich północnej Polski, by podziwiać przepiękne panoramy 

nadwiślańskich miejscowości i wspaniałą architekturę niezwykłych, starych budowli.  

Przyjemnie było zapewne powłóczyć się po 

zamkowych komnatach, zakamarkach zamkowych ruin, 

wejść na wysokie wieże, wyobrażając sobie, że kiedyś po 

tych samych posadzkach chodzili królowie, książęta, 

rycerze... AM 
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KRZYŻÓWKA 

 

 

1)   

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

11) 

 

12) 

 

13) 
 

 

 

1) Produkt z mleka. 

2) Do cięcia drewna.  

3) Nadmorski ptak. 

4) Np. fotograficzny  

5) … szczęścia 

6) Synonim do słów: dzielność, śmiałość 

7) Robiona z pestek winogron. 

8) Najczęściej pojawia się trzynastego w piątek. 

9) „Tańcowała … z nitką”. 

10) Czujesz go, gdy w brzuchu burczy.  

11) Mieszkaniec naszego kraju.  

12) Może utkwić w gardle.  

13) „ Daj … ja pobruczę, a ty poczywaj”  
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ODGADNIJ REBUSY A POZNASZ HASŁO  

 

                                                                                                                                                  

                           +                  +                      =     _____________ 

 

  ARAN         RŻA           MA 

 

 

                                  +                                      =  ________________ 

 

AK = ON            MUCHOM 

 

 

 

 

                                      +                  +                 = ______________ 

 

JOJO              MĘŻNA            ZK 
 

  

Michał Wołczyk, Ewa Pabiś, Kinga Rek, Sebastian Rek, Kornela Stasiak 

 

Opiekunowie: 

Agnieszka Manowska, Mateusz Twardowski 

REDAKCJA 


