
Tydzień Patrona Szkoły im. Armii Krajowej 

 Tydzień Patrona Szkoły – Armii Krajowej był dla naszej szkolnej społeczności waż-

nym wydarzeniem. Zgodnie z tradycją odbyło się wiele koncertów, konkursów, gier dydaktycz-

nych i spotkań z ciekawymi ludźmi oraz uroczyste akademie. Uczniowie pełnili honorowe warty 

przy replice pomnika Małego Powstańca, aby w ten sposób oddać hołd żołnierzom Armii Krajo-

wej. 

 Zapraszamy do lektury naszych sprawozdań i fotoreportaży, które oddają niezwykły na-

strój panujący w dniach od  12 do 16 lutego 2018 roku.                   

Uczniowie klasy  5c                                    

Ten szczęśliwy w marcu dzień, 

Dla wszystkich Kobiet i Dziewcząt ważny jest. 

To Dzień Kobiet, który znamy, 

Dlatego wszystkim Paniom życzenia składamy: 

Cierpliwości, dobrych dni, lekkości duszy i radosnych chwil 

Samorząd Uczniowski 
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 Luty w naszej szkole 

ma szczególny charakter. 

Wtedy przypominamy histo-

rię Armii Krajowej i losy bo-

haterskich żołnierzy. A to 

wszystko odbywa się w ra-

mach Tygodnia Patrona. To 

ważne święto dla całej szkol-

nej społeczności. W jego 

przygotowanie zaangażowa-

ni są wszyscy: grono pedago-

giczne oraz uczniowie i jak 

co roku program obchodów 

wypełniony jest różnymi wy-

darzeniami. 

 Jednym z punktów 

tegorocznych obchodów była 

wizyta w szkolnej Izbie Pa-

mięci. Pod opieką wycho-

wawców oraz Pani Małgorza-

ty Tupalskiej, uczniowie z 

klas 0-1 mogli poznać histo-

rię Armii Krajowej. Naj-

młodszych po Izbie Pamięci 

oprowadził ich starszy kole-

ga, Rafał Jaśkiewicz z klasy 

7B. 

 Swój talent uczniowie 

mogli zaprezentować pod-

czas konkursu recytatorskie-

go o tematyce patriotycznej. 

Jego laureatami zostali: w 

klasach pierwszych: Jan 

Szczepańczyk (kl.1C), Mi-

chalina Biernacka (kl. 1A), 

Zofia Wolska (kl. 1E), w kla-

sach drugich:  Laura Winte-

rot (kl. 2E), Zuzanna Sieradz 

(kl. 2D), Helena Modzelew-

ska (kl. 2E), a wśród uczniów 

klas trzecich nagrodzeni zo-

stali: Emilia Bober (kl. 3H), 

Karol Banaszek (kl. 3A), 

Emilia Schachta (kl. 3E). 

 W ramach Tygodnia 

Patrona na uczniów czekały 

też inne zadania, np. musieli 

rozwiązywać specjalne krzy-

żówki, które przygotowywali ich koleżanki i koledzy 

z innych klas. Natomiast uczniowie klas trzecich 

mierzyli się z pytaniami, które czekały na nich w 

ramach specjalnego Testu  Wiedzy Patriotycznej. 

 Można było również, podczas zajęć kompute-

rowych, wykazać się zdolnościami malarskimi. Za-

danie polegało na wykonaniu obrazków, które na-

wiązywały do tematyki obchodów. 

 Niektóre lekcje w ramach Tygodnia Patrona 

miały charakter warsztatów. Ucznio-

wie oglądali  fragmenty fi lmu 

„Powstanie Warszawskie”, a następnie 

rozwiązywali zadania, które nawiązy-

wały oczywiście do historii. Zwieńcze-

niem warsztatów było wykonanie przez 

każdą klasę symbolu Polski Walczącej. 

 Każda klasa musiała również 

przygotować Kodeks Postaw Patrio-

tycznych. Ułatwieniem w przygotowa-

niu kodeksu był fakt, że podczas lekcji 

uczniowie czytali literaturę wojenną 

związaną m.in. z Armią Krajową.   

 Uroczystym zakończeniem Tygo-

dnia Patrona był apel przygotowany 

przez uczniów klas: 1A, 1C oraz 2A, na 

który zaproszeni zostali 

uczniowie z klas 0-3, na-

uczyciele oraz dyrekcja 

szkoły. Podczas apelu przypominali-

śmy m.in. historię dziejów patrona 

oraz historię nadania imienia naszej 

szkole. Śpiewaliśmy także pieśni pa-

triotyczne. 

 Tydzień Patrona to nie tylko 

specjalna lekcja historii. To także pró-

ba pokazania i nauczenia, jaki powi-

nien być młody patriota. 

Martyna Stankiewicz 
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 Uczniowie klas czwartych 

wzięli udział w spotkaniu pt. „Losy 

dzieci, których dzieciństwo przypadło 

na czas Powstania Warszawskiego i 

pierwszych powojennych lat” na pod-

stawie wspomnień Danusi…. 

 Było to kolejne spotkanie, 

podczas którego poznaliśmy losy Da-

nusi. Dziewczynka w trakcie Powsta-

nia Warszawskiego miała siedem lat i 

mieszkała z mamą, babcią i bratem 

przy ul. Wolskiej 35 w Warszawie (w 

miejscu gdzie był Państwowy Dom 

Towarowy na Woli). 

 Z wielkim zainteresowaniem 

wysłuchaliśmy opowieści Pań: Zofii 

Surmacz i Bogusławy Zienkiewicz-

Sasin o życiu małej dziewczynki i o 

okropnościach wojny, których była 

świadkiem. Były to łapanki oraz egze-

kucje ludzi,  głód, brak wody, utrata 

bliskich, bomby spadające na domy. 

Panie opowiedziały nam o tym jak 

babcia Danusi suszyła chleb, aby w 

ten sposób przygotować się do braku 

pożywienia. Poznaliśmy losy Taty Da-

nusi, który był żołnierzem wojska pol-

skiego i trafił do obozu jenieckiego w 

Niemczech, z którego nie wrócił. Do 

mieszkania rodziny Danusi w końcu 

1939 r. został zakwaterowany, nie-

miecki żołnierz.  Niemiec ten, nie był 

tylko okrutnym człowiekiem, był ojcem 

i miał rodzinę, którą bardzo kochał. 

 Mała warszawianka przypo-

minała mu jego dzieci, więc zaczął 

Danusię uczyć niemieckich słów. 

Dowiedzieliśmy się, że wielu miesz-

kańców Woli (głównie kobiety i dzieci) 

w czasie Powstania Warszawskiego 

przebywało w kościele Św. Wojciecha 

przy ul. Wolskiej, gdzie spali na zim-

nej posadzce.  

 Podczas Powstania Warszaw-

skiego, Niemcy w ciągu trzech dni wy-

mordowali 65 tys. mieszkańców Woli, 

a dzielnica 

ta została 

zniszczona 

w 81%. Po 

u p a d k u 

Woli, lu-

dzie prze-

bywający w 

k o ś c i e l e 

Św. Wojcie-

cha (w tym 

r ó w n i e ż 

Danusia i 

jej rodzina) 

zostali z 

niego wy-

p ę d z e n i . 

Dziewczynka straciła swój dom, zosta-

ły z niego tylko gruzy. Mama Danusi 

podjęła decyzję, aby dostać się do ro-

dziny mieszkającej w Romanowie od-

dalonym od Warszawy około 100 km. 

Rodzina Danusi musiała tę drogę po-

konać pieszo.  

 W czasie drogi Danusia spoty-

kała różnych ludzi; jedni pomagali, 

dawali im wodę i jedzenie, inni zaś 

zamykali przed nimi drzwi swoich 

domów.  Rodzina Danusi, trafiła do 

Białobrzegów (miejscowość oddalona 

od Warszawy o 70 km). Tam musieli 

zaczynać wszystko od początku. Nie 

mieli niczego, okrutna wojna zabrała 

im dom i wszystkie rzeczy, które po-

siadali.  Zamieszkali w małym miesz-

kaniu, w którym nie było niczego.  

Mama Danusi okazała się bardzo za-

radną osobą. Przynosiła z lasu drzewo 

i samodzielnie wykonała łóżko oraz 

stolik. 

 Byli zdani na pomoc innych 

ludzi o dobrym sercu, dzięki tej pomo-

cy przetrwali. Gdy Danusia poszła do 

szkoły, bardzo pomógł jej Kierownik 

Szkoły oraz Pani Nauczycielka, która 

często oddawała jej własne śniadanie. 

Niestety Danusia spotykała również 

osoby, które często ją wyśmiewały, 

nazywając ją „warszawskim ogryz-

kiem”, prawdopodobnie dlatego, że nie 

miała co jeść i często jadała maleńkie 

gruszki tzw. ulęgałki, z których zosta-

wał tylko ogryzek.   

 Cała rodzina Danusi, to byli 

warszawiacy: siedem cioć i wujek. 

Wszyscy, poza ciocią mieszkającą na 

warszawskiej Pradze musieli opuścić 

ukochane miasto na zawsze. 

 Z wielkim wzruszeniem i za-

interesowaniem wysłuchaliśmy opo-

wieści Pań o losach małej dziewczynki, 

której dzieciństwo przypadło na czas 

okrutnej wojny. 

 W podziękowaniu Pani Danu-

si za to, że zgodziła się, abyśmy pozna-

li jej losy, uczennice z klasy IVA: Ala 

Majcher, Ala Łagowska, Zosia Wary-

woda i Ola Kuczyńska przygotowały 

laurkę. Pani Danusia bardzo się ucie-

szyła z prezentu i obiecała nam, że jak 

będzie w Warszawie, to przyjedzie do 

naszej szkoły. Nie możemy się docze-

kać, aby poznać naszą bohaterkę. 

 

Autorki : 

Ola Kowaliszyn – 4 g 

Zuzia Lewiak– 4 h 

Natalka Niemyska – 4 h 

Basia Podolska – 4 h    

Weronika Wojtasik – 4 h 

Losy dzieci, których dzieciństwo przypadło na czas 
Powstania Warszawskiego i pierwszych powojennych lat 
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 Czytać każdy może, ale 

ważne jest … jak to komu wycho-

dzi.  

 Z okazji 

zbliżającego Tygo-

dnia Patrona po-

stanowiliśmy wy-

typować najlep-

szych „czytaczy” 

spośród uczniów w 

klas 7 i gimnazjali-

stów. Ćwiczyli oni 

na fragmentach 

literatury związa-

nej z wojną i AK.  

 P o d c z a s 

przesłuchań oce-

niane były - tech-

nika czytania 

(płynność, popraw-

ność artykulacji 

głosek, dykcja, tempo czytania) 

oraz środki artystycznego wyrazu 

(pauzowanie, tempo, jako środek 

ekspresji, modulacja głosu i jego 

natężenie, mimika, ewentualny 

gest, tzw. intuicję artystyczną, 

kontakt z odbiorcą, radzenie sobie 

z tremą). 

 Wszyscy uhonorowani zo-

stali pozytywną oceną z zachowa-

nia, ale - jako bibliotekarze liczy-

my że  - cennieszy był chyba kon-

takt z dobrą literaturą. 

 Młodsi uczniowie w tym 

czasie produkowali opaski 

powstańcze: 

W Tygodniu Patrona przy-

gotowani już uczniowie z 

klas 5, 7 i gimnazjum nieśli 

ducha historii zapisanej w 

książkach z naszej bibliote-

ki czytając młodszym dzie-

ciom wspomnienia małych 

powstańców z Armi Krajo-

wej zebranych w książce 

Moniki Kowaleczko „Fajna 

ferajna”. 

 AK- tywne czytanie wspo-

magała prezentacja ze zdję-

ciami z tamtych wydarzeń. 

Na koniec słuchacze musie-

li wykazać się refleksem i pamię-

cią, aby wydostać się ze strefy wro-

ga i przejść na bezpieczną stronę 

barykady. 

AK – tywne czytanie w bibliotece szkolnej 

 W tym roku uczniowie 

stoczyli batalię na  planszy z 

puzzli historycznych „IV roz-

biór Polski” przygotowanej 

przez IPN na temat wyda-

rzeń z 1939 roku. 

 

 Rozgrywki organizo-

wane były od poniedziałku 

do czwartku na długich prze-

rwach dla chętnych uczniów 

klas 6, 7 oraz młodzieży gim-

nazjalnej. 

 Finał gry wyłonił zwy-

cięzców – ucznia z klasy 3a 

gimnazjum i ucznia klasy 

7b. 

Irzyk gra w AK (2 edycja) - Puzzle historyczne 
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 16 lutego tego roku, 2 

dni po 76. rocznicy przemiano-

wania Związku Walki Zbrojnej 

na Armię Krajową, z okazji za-

kończenia obchodów Tygodnia 

Patrona naszej szkoły odbył się 

uroczysty apel, zorganizowany 

m.in. przez panią Emilię Nie-

działek i księdza Jacka Roba-

ka. Został powtórzony dwa ra-

zy: na piątej i szóstej lekcji, dla 

dwóch grup klas, i odbył się na 

holu przed biblioteką. Był po-

przedzony kilkoma próbami, 

przy których wprowadziłem 

pewną poprawkę historyczną 

do scenariusza. 

 Apel rozpoczął się krót-

kim filmem, w którym weterani 

AK opowiadali o swoich przeży-

ciach. Później odśpiewano Ma-

zurek Dąbrowskiego, a następ-

nie zaczął się nasz występ. Na 

przemian z wypowiedziami 

trzech narratorów o historii AK 

(byłem narratorem nr 1) wystą-

pili laureaci Konkursu Recyta-

torskiego Poezji Patriotycznej, 

natomiast kilka dziewczyn oraz 

chórek pani Anny Krawczyk-

Zagrodzkiej zaśpiewali piosenki 

związane z tematyką apelu. 

 Apel był udany i mam 

nadzieję, że podniósł wśród nas 

zainteresowanie historią naszej 

ojczyzny Polski. Oby patriotycz-

na walka AK nie była nigdy 

więcej tuszowana i nie poszła 

na marne! 

III miejsce ex aequo - 

Natalia Niewęgłowska z klasy 6d 

Łukasz Majewski z klasy 6a 

 Udział w konkursie, a póź-

niej  prezentacja recytacji przed 

całą społecznością szkolną podczas 

apelu wieńczącego  T y d z i e ń 

Patrona była dla mnie emocjonują-

cym i bardzo ważnym doświadcze-

niem. 

Joanna Mett kl. 6b 

 Na koniec jury podzięko-

wało za przybycie oraz pożegnało 

uczestników. 

 Wyniki konkursu opubli-

kowane zostały dwa później w 

ogłoszeniach dziennika Librus. 

Laureaci: 

I miejsce - Joanna Mett z klasy 6b 

(to ja:) 

II miejsce - Józefina Chailloux z 

klasy 4d 

 W dniu 12 lutego 2018 ro-

ku, odbył się w naszej szkole Kon-

kurs Recytatorski Poezji Patrio-

tycznej. O godzinie 12.50, w holu 

przy bibliotece, zebrali się uczest-

nicy konkursu, jury oraz niewielka 

publiczność. 

 Zanim rozpoczął się kon-

kurs, wykonaliśmy wspólnie ze 

wszystkimi uczniami oraz komisją, 

kilka pamiątkowych zdjęć. Następ-

nie Pani Emilia Niedziałek omówi-

ła przebieg konkursu i przedstawi-

ła kolejność występujących uczest-

ników. Jako pierwsi prezentowali 

się uczniowie z klas czwartych i 

piątych, po nich zaprezentowali 

swoje umiejętności recytatorskie 

uczniowie z klas szóstych oraz 

siódmych. Konkurs przebiegał na 

wysokim poziomie. Wszyscy 

uczestnicy dobrali repertuar odpo-

wiedni do okazji oraz ładnie go 

wyrecytowali.  Miła atmosfera 

panująca pomiędzy uczestnikami 

oraz wzajemne wsparcie w chwi-

lach zawahania, pozwalało zwal-

czyć stres, który dało się zauważyć 

u większości występujących osób. 

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 

Tydzień Patrona Szkoły, uroczysty apel 
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Rozdział 4. 

Nasz nowy przyjaciel 

 Pomimo otrzymanego 

ciosu, powróciliśmy do szpera-

nia po Internecie i los nam 

sprzyjał! Znaleźliśmy pieska o 

imieniu Simba, który był ma-

łym słodkim szczeniaczkiem. 

 Tym razem nie zwlekali-

śmy, po odbiór Simby umówili-

śmy się za dwa dni. Zarówno ja 

jak i siostra odliczaliśmy dni a 

nawet godziny do tego, aby zo-

baczyć naszego pupila. 

 Nastał ten szczęśliwy 

dzień, lekcje się skończyły, wró-

ciliśmy do domu, odrobiliśmy 

szybko lekcje i czekaliśmy na 

tatę, aby razem pojechać i ode-

brać Simbę.  

 Wieczorem uzbroiliśmy 

się w kocyk, smycz, obrożę i pi-

łeczkę i ruszyli na spotkanie. 

Julka z mamą przygotowały 

wszystko specjalnie dla naszego 

psiaka. 

  

Rozdział 5. 

Trudne początki 

 Po przybyciu do domu 

Simba był bardzo śpiący i zbyt 

wyciszony.  

 Następnego dnia jego 

humor i zachowanie nie zmieni-

ły się,  ten stan trwał jeszcze 

kolejny dzień. Na dodatek Sim-

ba prawie nic nie jadł, co bar-

dzo nas martwiło i  postanowi-

liśmy jak najszybciej udać się 

na wizytę do weterynarza.  

 Diagnoza okazała się 

straszna - u Simbusia stwier-

dzono bebeszję – chorobę prze-

noszoną przez kleszcze, która 

może doprowadzić do śmierci 

pieska. Musieliśmy natych-

miast rozpocząć leczenie. Sim-

ba dostał kroplówkę oraz anty-

biotyk. Kuracja trwała cały ty-

dzień.  

 

Rozdział 6. 

A o to i ja … Simba 

 Nasz Simba został ura-

towany. Cała rodzina odetchnę-

ła z ulgą. Po wszystkich niepo-

wodzeniach i przeżyciach zaczę-

liśmy się poznawać i odkrywać 

prawdziwego, pełnego życia i 

energii pieska.  A Simba zaczął 

poznawać nas. 

 

Rozdział 7. 

Nasza wesoła codzienność z 

Simbą 

 Simba bardzo lubi się 

bawić, jest jeszcze małym 

szczeniakiem. Ulubionym psi-

kusem Simby jest podgryzanie 

różnych rzeczy. Pogryzł moje 

buty, a buty taty i mamy zosta-

ły nadgryzione. Jego  uwadze 

nie uszła także szafka na buty 

oraz tapeta w przedpokoju. 

 Bawimy się z nim piłką. 

Ja rzucam do Julki a ona do 

mnie, Simba biega w tą i z po-

wrotem bo chce złapać piłkę.  

 Bawi się też pluszakami 

np. borówką Basią. Na space-

rze lubi gry w chowanego - on 

oczywiście ma zadanie nas szu-

kać. 

 Codziennie rano przy-

chodzi do nas i budzi buzia-

kiem. 

   

Rozdział 8. 

Marzenia są po to, żeby je reali-

zować 

 Simba z każdym tygo-

dniem staje się bardziej pewny 

siebie, zaczął okazywać swoje 

emocje szczekaniem. Wieczo-

rem kiedy już wszyscy leżymy 

w łóżkach, on zaczyna warować 

i szczekać, gdy w pobliżu dzieje 

się coś niepokojącego. 

 Ma swoje miejsce w po-

koju siostry, na specjalnym fo-

telu. Nie za bardzo lubi się ką-

pać, ale po takiej kąpieli jest 

milusi i czyściutki. 

 Bardzo lubi towarzy-

stwo, kiedy przychodzimy ze 

szkoły wita nas w drzwiach i 

skacze. Jego radość jest nieoce-

niona. 

 Marzenie mojej siostry i 

moje spełniło się. 

Maksymilian Położencew, 

kl. 4c 

Marzenie i ja… c.d. 
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 Od początku roku 

szkolnego jesteśmy ucznia-

mi klasy 1d. Na początku 

września przyszliśmy do 

szkoły pełni radości, ale też 

niepewności, trochę się na-

wet baliśmy. Dlaczego? Bo 

szkoła nasza jest ogromna, 

bo nie znaliśmy naszej pani 

i nie wiedzieliśmy jaka bę-

dzie, bo wszyscy wokół mó-

wili „Będzie wspaniale! Je-

steś już uczniem!”, a my nie 

wiedzieliśmy co to znaczy 

być uczniem i czy na pew-

no będzie tak wspaniale. 

 Bo czy uczeń może 

się bawić, czy tylko uczyć, 

czy może rozmawiać na 

lekcji, czy może tęsknić w 

szkole za mamą i tatą. 

 Jesteśmy już w 

szkole prawie siedem 

miesięcy i już WSZYST-

KO wiemy! Znamy naszą 

panią i ona zna nas. W na-

szej klasie 1d bawimy się i 

uczymy, a czasem to już 

nie wiemy czy bawimy się 

ucząc, czy uczymy się ba-

wiąc.  

Uczniowie klasy 1d  

i ich pani,  

Agnieszka Wojna 

W naszej szkole, nowej klasie… klasa 1D 
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Maluchy  rozwiązują powstańcze krzyżówki 

Str. 11 Rok 2, numer 9 

Dziękujemy! 

Szanowni Państwo, 

 gorąco dziękujemy całej 

społeczności ZS 48: Nauczycielom, 

Uczniom, Radzie Rodziców oraz 

Rodzicom za zaangażowanie, 

współpracę i wyjątkową atmosferę 

podczas Dni Patrona Szkoły - Ar-

mii Krajowej. 

 Dzięki Państwa aktywno-

ści, nasi Uczniowie zaprezentowali 

swoje zdolności i talenty na prze-

glądach  

apelach, wzięli udział w licznych 

grach edukacyjnych i konkursach, 

godnie pełnili honorową wartę 

oraz wzbogacili wiedzę na temat 

Armii Krajowej podczas interesu-

jących spotkań historycznych. 

 Bardzo dziękujemy 

Wszystkim, którzy nie szczędzili  

czasu, aby udokumentować przed-

sięwzięcia będące dorobkiem sys-

tematycznej pracy Nauczycieli i 

Uczniów /dyplomy, zdjęcia, filmy/. 

 Wydarzenia odbywały się 

w bogatej oprawie plastycznej, 

prezentującej kontekst historyczny 

i zdolności artystyczne Uczniów. 

 

Z serdecznymi pozdrowienia-

mi -  

Koordynatorzy  

Tygodnia Patrona 

Nasi uczniowie uwielbiają rebusy i krzyżówki,  tym razem rozwiązy-

wali krzyżówki patriotyczne. 

Wspólny wysiłek, radość i satysfakcja towarzyszyły wykonaniu zada-

nia. 



Autor: Martyna Brzozowska, kl. 5e 


