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Warszawa, 24.03.2014  

 

Periodyk uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” we współpracy z 

opiekunami Młodego Koła Dziennikarzy 

W cieniu wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach na Ukrainie, 

innych barw nabiera słowo wolność. To nie tylko spokój i stabilizacja, ale 

także swobodny śpiew piosenek w języku ojczystym, deklamowanie 

wierszy rodzimych poetów i możliwość poznawania historii swojej 

ojczyzny.  

 Wolność należy pielęgnować. Uczniowie naszej szkoły dbają o nią,  

pamiętając o bohaterach, dzięki którym dziś możemy nią cieszyć. 

Dowodem na to jest poniższy wiersz autorstwa jednej z naszych uczennic, a 

także otwarta właśnie w naszej szkole nowa izba pamięci im. Bohaterów II 

Wojny Światowej. Mamy nadzieję, że dla obecnych i przyszłych pokoleń będzie 

ona żywą historią – świadkiem wydarzeń tamtych czasów. AM, MT 

„Testament” 

 

Kim oni byli?  

Rysowani węglem na niebie z liśćmi laurowymi  

na głowie, z granatami w ręku.  

Umierający na bruku, spaleni przez złość i nienawiść. 

Zasypani przez gruzy, zabici przez kule rozpaczy. 

     

Zabiera ich świat pognany w łzach, krwi, cierpieniu. 

W ciemności wszystko się rodzi w ciemności wszystko umiera. 

         

Zostawieni, zapomniani, zabici. 

 Bohaterowie rzucani na szaniec  

w błękitne niebo chwały. 

 
Kinga Sawera, kl. V B 
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TAJEMNICZY ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – KIM BYLI? 

 

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, 

żołnierze mało znani... 1 marca obchodziliśmy 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Kim byli? To polskie powojenne podziemie 

niepodległościowe i antykomunistyczne - 

 niepodległościowy ruch  partyzancki, stawiający 

opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu 

jej ZSRR, toczący walkę ze służbami 

bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im 

służbami w Polsce. 

W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi. Pamiętajmy, że im także zawdzięczamy życie w 

wolnym kraju. AM

PRZYJAŹŃ POLSKO-WŁOSKA 

Nasza szkoła może pochwalić się 

prowadzoną już kolejny rok wymianą polsko – 

włoską w ramach europejskiego projektu 

eTwinning.   

Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych 

biorąc udział w zajęciach związanych z 

kulturą Włoch, jednocześnie prowadzą 

skrupulatną korespondencję z jedną z 

sycylijskich szkół podstawowych. Wymieniają 

się listami, w których piszą o sobie i swoich 

zainteresowaniach, przesyłają kartki z 

życzeniami świątecznymi, a przede wszystkim 

dzielą się z włoskimi przyjaciółmi całym 

bogactwem kultury polskiej.    Także Włosi 

dzielą się chętnie z polskimi uczniami swoimi 

tradycjami i obyczajami.  

Mamy nadzieję, że współpraca będzie dalej rozwijana, a dzieci tych dwóch, różnych kultur dzięki 

stałemu partnerstwu, wzajemnie będą coraz to lepiej się poznawały i sięgały w przyszłości po zdobyte  

umiejętności. MT  

 

AKTUALNOŚCI 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Partyzantka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sowietyzacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
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WŁOSKIE TRADYCJE WIELKANOCNE 
 

Włoska Wielkanoc różni się od polskiej pod 

wieloma względami. Zawiera się ona w ich słynnym 

powiedzeniu: „Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” co 

oznacza, że Boże Narodzenie spędza się z rodziną, natomiast 

Wielkanoc z kim się chce – najczęściej z przyjaciółmi na 

dłuższych lub krótszych wyjazdach.  

 

Symbolem Wielkanocy we Włoszech nie są jajka, 

lecz baranek. Dlatego w Niedzielę Wielkanocną na stołach 

króluje głównie baranina: barania pieczeń z rozmarynem i 

czosnkiem, podawana z młodymi ziemniakami lub pieczone 

jagnię. Na przystawkę podaje się jajka, ale w małej ilości i 

krojone w plasterki z wędliną (najczęściej z salami). A na deser jest słynne ciasto – Colomba. Przypomina 

trochę nasze wielkanocne baby – jest puszysta i z mnóstwem bakalii, ma jednak odmienny kształt- kształt 

lecącej gołębicy (po wł. Colomba). Jego historia sięga VI wieku, kiedy to mieszkańcy Pawii na znak pokoju 

wysłali takie ciasto królowi Albionowi, oblegającemu ich miasto.  

 

Jajka królują, owszem, ale tylko w 

postaci ogromnych jajek czekoladowych, 

którymi obdarowuje się dzieci (chociaż nie 

tylko). W środku są różnego rodzaju 

niespodzianki: zabawki, krawaty, apaszki, 

czapki itp. Ale nie powinniśmy Włochom tego 

zazdrościć. Oni mają czekoladowe jajka, my – 

lany poniedziałek. .AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primavera – wiosna   I fiori – kwiaty    La farfalla – motyl  

 

Il sole – słońce               Il prato – łąka     L’aria fresca – świeże powietrze 

 

La passeggiata – spacer  Bel tempo – piękna pogoda    La coccinella – biedronka 

 

Il sorriso – uśmiech    La felicità – szczęście   L’erba verde – zielona trawa      

Wiosenny słownik włosko-polski 

http://www.oliwazoliwek.pl/wp-content/uploads/2010/03/iStock_000008702230XSmall.jpg
http://www.oliwazoliwek.pl/wp-content/uploads/2010/03/iStock_000008702230XSmall.jpg
http://www.oliwazoliwek.pl/wp-content/uploads/2010/03/iStock_000008702230XSmall.jpg
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 „KOLOROWA” ŚWIETLICA W AKCJI! 

 

 

 

 

 

 

W Świetlicy „KOLOROWA” nieustannie pojawiają 

się liczne wystawy i ciekawe spotkania. 

W dniach 15-29.01.2014r. odbyła się wystawa prac pod 

hasłem Niezwykły świat origami. Prace wykonały dzieci z klas 

0-III. Można było zobaczyć m.in. projekty w formie pudełka, 

żabki, misie, świnki, rybki, słoniki, kwiatki jak również modele 

modułowe w kształcie kuli, czyli kusudamy. 

Podobnie jak w roku ubiegłym  dzieci wzięły udział w  

ogólnopolskiej akcji  ,,Złóż Serca dla Hospicjum’’ 

zorganizowanej przez wolontariuszy z Małopolskiego 

Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. Inicjatorzy tej akcji 

zaproponowali składanie serduszek techniką origami. Serduszka zostały rozdane na  Rynku Głównym w 

Krakowie podczas Walentynek wraz ulotką informującą o działalności  Hospicjum .  

Nie zabrakło również spotkań z ciekawymi ludźmi: 

14 lutego gościem w świetlicy była p. Aneta Górska, właścicielka firmy „Ciasteczka z duszą”. W 

trakcie spotkania p. Górska podzieliła się z nami swoją pasją, zaprezentowała pokaz multimedialny z ofertą 

swoich ciasteczek, pokazała je również na żywo. To  naprawdę ciasteczka  z duszą! 

10 marca świetlicę odwiedzili funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Podczas spotkania dzieci 

mogły zobaczyć uzbrojenie niezbędne do służby pracownika BOR oraz indywidualne wyposażenie. Nasi 

goście mówili również o istniejących zagrożeniach w dzisiejszym świecie. Na koniec każdy mógł sam 

zbadać ciężar kamizelki bądź karabinka, dzięki czemu spotkanie było jeszcze bardziej atrakcyjne i ciekawe. 

MT 

NASZE MARZENIA
  

Marzę o tym, by mieć wehikuł czasu. Cofnąłbym się wówczas do czasów II wojny światowej i wziął 

udział w Akcji pod Arsenałem… 

Mój kolega Janek Bytnar „Rudy” zostaje aresztowany przez 

Niemców. Zośka, nasz drużynowy, opracowuje szybko plan odbicia 

„Rudego”. Chowam do kieszeni spodni kartkę dla dowódcy i idę niby 

na spacer. Spieszę się bardzo, bo akcja ma być już dziś.  Udaje mi się 

szybko dotrzeć do dowódcy, który podpisuje rozkaz rozpoczęcia akcji. 

Na ul. Długą docieram szybko, bo jadę samochodem z kierowcą. 

Chłopcy się ucieszyli, bo mieliśmy wracać dorożką. Akcja udaje się. 

Odbijamy „Rudego” i innych więźniów. Mój kolega Janek trafia do 

szpitala. Jest ranny… 

Nie mam wehikułu czasu… Nie pomogę chłopakom z Szarych Szeregów. Żadnego z nich nie 

poznałem osobiście, chociaż…  

Janka Bytnara „Rudego” znam . Jest patronem mojej szkoły, szkoły nr 336 w Warszawie.  

Jaś Salnik, klasa IIIe.  
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PSIE SPRAWY – NASI PODOPIECZNI 
 

Mamy kolejnego psiego wirtualnego podopiecznego! Klasa 1a z 

wychowawczynią p. Iwoną Szczupaczyńską adoptowała Rudka. Karmę dla 

niego, podusie, kocyki i zabawki można przynosić do klasy 109. Oto 

niezwykle przejmująca historia Rudka 

Tę zimę zapamiętamy jako wyjątkowo łagodną i ciepłą, może raptem 2 

tygodnie trzymał mróz ... niestety ta historia zdarzyła się właśnie podczas 

mrozów i to przesądziło o całym przyszły życiu pewnego psa. Rudek nie miał 

szczęścia: 

  

Pod koniec stycznia zadzwoniła do Fundacji „Jak pies z kotem” 

zrozpaczona pani, mieszkająca na wsi 40 km od Radomia z informacją, że na jej 

podwórko przyczołgał się pogryziony pies. I to chyba było jedyne szczęście 

RUDKA, że trafił na osobę wrażliwą… 

Musiał przywlec się ostatkiem sił, leżał bezradnie, nie mógł nawet podnieść 

głowy by się napić. Pani Kasia nie potrafiła zostawić konającego psa bez pomocy. Wolontariusze fundacji zgodzili się 

mu pomóc. Czy ktoś z Was mógłby w takiej sytuacji odmówić pomocy, tłumacząc się skromnymi funduszami i 

kosztem utrzymania innych zwierząt w hotelikach? 

 

RUDEK został zawieziony do kliniki Pankracy w Radomiu. I choć trafił na profesjonalistów i weterynarzy z 

prawdziwego zdarzenia- nie udało się 

uratować jego tylnej łapy, trzeba było 

natychmiast amputować . Wg 

diagnozy lekarzy psina bardzo 

pogryziona w  okolicy tylnych łapek 

musiała przebywać w tym stanie na 

mrozie około tygodnia, zanim pomoc 

nadeszła.  

 

Trójłapek z dnia na dzień 

pokazywał jak cudownym jest 

psiakiem, stał się pupilem w klinice. 

Wszystko wyglądało wspaniale. Aż tu 

nagle… 

Po jakichś 2 tygodniach walki o drugą 

pogryzioną łapkę stało się jasne, że 

martwica spowodowana ranami oraz 

przypieczętowana leżeniem na mrozie 

objęła także drugą tylną łapkę 

RUDKA… 

 

To młody, 2-3 letni psiak, 

cudowny, przymilny, kontaktowy, wygrał walkę o życie w tak ciężkim stanie. Pracownicy fundacji stanęli przed 

wyborem: amputacja 2-giej nogi lub eutanazja. Nie potrafili  podjąć decyzji o zabraniu mu szansy na życie, po tym co 

już przeszedł. Zorientowali  się u rodzimych producentów wózków, czy możliwe jest przygotowanie wózka dla psa, 

który stracił 2 tylne łapki (amputacja w pachwinie). Jak usłyszeliśmy, że jest to do zrobienia- postanowiliśmy walczyć 

z losem i podarować RUDKOWI nowe życie. 

27 lutego Rudek stracił drugą łapkę. Teraz dochodzi do siebie Mamy jednak nadzieję, że wszystko potoczy się 

pomyślnie. Na zdjęciu Rudek po amputacji pierwszej łapki. AM 
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ZIMOWE SZALEŃSTWA BIAŁEJ SZKOŁY 
 

Jak co roku między styczniem a marcem klasy sportowe 

naszej szkoły wraz z nauczycielami były na Białej Szkole. Klasy 

mieszkały w Niedzicy w Gościńcu H.A.T.A. Warunki w ośrodku 

były bardzo dobre, jedzenie bardzo smaczne i wiele atrakcji 

dzięki, którym było wesoło. Na białej szkole uczniowie 

oczywiście jeździli na nartach między innymi w Kluszkowcach, 

Białce, Jurgowie... Po nartach aktywnie spędzali czas na hali 

sportowej oraz w kompleksie basenów termalnych w Białce. 

Dzieci oceniły wyjazdy bardzo pozytywnie. Aktywnie 

spędzony czas umożliwił im oderwanie się od szkolnej codzienności 

oraz pozwolił zregenerować siły i dał chęć do dalszej nauki. KS 

HITY SPORTOWEJ KRONIKI 
 

W tym roku nasza szkoła była gospodarzem w 

organizacji  XLVII Warszawskiej Olimpiady 

Młodzieży w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców  
– szkoły podstawowe. Emocje były wielkie jak co roku. 

 Finały odbywały się na Ursynowskiej Arenie, na 

którą zjechały najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców z 

całej Warszawy. Pierwsze do walki ruszyły dziewczęta z 

SP 336. W półfinale grały z reprezentacją z SP 300. Mecz 

był bardzo waleczny lecz to jednak rywalki zostały w 

finałach. Ostatecznie reprezentacja naszej szkoły 

wywalczyła III miejsce;) 

Po przerwie przyszedł czas na chłopców. Nasi 

reprezentacji w finale spotkali się z drużyną z Wilanowa. Walczyli jak mogli i z początku dawało to dobre 

rezultaty, niestety kilka minut po przerwie Wilanów zaczął stosować bardzo szczelną obronę i ich bramkarz 

nie miał większych problemów z bronieniem piłek. W wyniku tego zespół naszej szkoły musiał zadowolić 

się II miejscem;) 

Wszystkim dzieciakom bardzo gratulujemy bo to nie mały wyczyn zająć tak wspaniałe miejsca. KS 

SZKOLNE DOWCIPY 
 

  

Nauczycielka pyta dzieci: 

 - Jakie macie zwierzęta w domach? 

- Ja mam psa. 

- A ja mam kota. 

- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś  

 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie.
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KRZYŻÓWKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jedno z siedmiu wzgórz rzymskich                         11. Inaczej atak 

2. Opancerzony pojazd                                                12. Ozdobny fotel króla 

3. Związek…. Zbrojnej                                                13. Przy siodle kowboja 

4. Duszące schorzenie                                                  14. Na nią nakładana jest maseczka 

5. Tam najczęściej możesz kupić znaczek                  15. Filtruje nam krew. 

6. Europejski region obejmujący m.in. Norwegię      16. Najdłuższa rzeka Europy 

7.Jedna z zimowych dyscyplin sportowych                17. Stolica Rosji 

8. Poleca ją Goździkowa                                             18. Postać często występująca w baśniach            

9.Gorzki… najlepiej leczy                                          19. Dawniej było nieme 

10. ….. ,nadzieja i miłość                                            20. Jedna z rzek starożytnej Mezopotamii 
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POKOLORUJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kinga Sawera, Jakub Ożarowski, Filip Mieszkowski, Jaś Salnik 

Opiekunowie: 

Agnieszka Manowska, Mateusz Twardowski 

REDAKCJA 


