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Praca się zaczęła... 

1 września to 

szczególna data dla uczniów 

i nauczycieli. Wyjątkowa. Po 

długiej wakacyjnej przerwie 

wracamy do szkoły. Oprócz 

plecaków, dźwigamy ogromny 

zapał do nauki,  chęć spotka-

nia szkolnych kolegów i kole-

żanek, a także bagaż nowych 

doświadczeń. Chociaż głowę 

mamy jeszcze w chmurach, 

powoli zaczynamy myśleć o 

matematyce, polskim, angiel-

skim. 

Kochani Uczniowie, 

przyjmijcie od naszej Re-

dakcji życzenia na nowy rok 

szkolny 2017-2018: 

dużo zapału, wy-

trwałości oraz jak 

najlepszych wyni-

ków w nauce i za-

chowaniu. 

A wy, kochani Na-

uczyciele, bądźcie cierpliwi, 

wyrozumiali i nieście dalej 

kaganek oświaty. Oby Wasza 

droga nie była wyboista i 

kręta… J.S. 

 W związku 

ze zbliżającą się 

100. rocznicą od-

zyskania przez 

Polskę niepodległo-

ści, pani Minister 

Anna Zalewska za-

powiedziała, że 

obecny rok szkol-

ny 2017/2018 bę-

dzie „Rokiem dla 

Niepodległej”. 

MEN od kilku lat 

nadaje hasła przy 

okazji kolejnych 

inauguracji roku 

szkolnego, aby w 

ten sposób zwró-

cić uwagę na waż-

ne idee i problemy 

związane z eduka-

cją. 
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 Zdarzyło się to 12 

sierpnia.  Spędzałam w tym 

czasie wakacje u babci, na 

wsi, na Podlasiu. Mieszkałam 

razem z moimi stryjecznymi 

siostrami i bratem u stryja 

Marka, a rodzice u babci. By-

ło wcześnie rano, gdy moja 

mama szła właśnie do nas, 

kiedy mój pies Duduś zaczął 

bardzo intensywnie węszyć i 

szczekać przy płocie sąsiadki. 

Już z daleka słychać było gło-

śne, piskliwe i przeraźliwe 

miauczenie. Niestety pies nie 

był w stanie zlokalizować 

skąd dochodziły te dźwięki. 

Mama zawołała Dudusia i 

weszła do domu. Pomyślała 

tylko, że pewnie sąsiadka za-

mknęła gdzieś kota, który 

bardzo chciał się wydostać. 

Sąsiadka nie była powszech-

nie lubianą 

osobą i nie 

znosiła, jak 

ktoś zwracał 

jej uwagę. 

Wieczorem z 

moją siostrą 

Sabiną huśta-

łyśmy się na 

nowej huśtaw-

ce postawionej bardzo blisko 

płotu. Nagle Sabina zwróciła 

uwagę na Dudusia węszącego 

pod ogrodzeniem  i na roz-

paczliwe  miauczenie. Sabina 

zawołała swoje siostry, które 

starały się nam pomóc w zna-

lezieniu kota. Niestety nig-

dzie go nie było.  Poszłyśmy 

do sąsiadki z zapytaniem o 

kotka i wspólnie ustaliłyśmy, 

że kotek jest gdzieś zamknię-

ty w starej letniej kuchni. Po 

wejściu do  pomieszczenia 

okazało się jednak, że kota 

tam nie było, a płacz i miau-

czenie stawały się nie do wy-

trzymania. Dźwięki docho-

dziły z dachu. Ania przynio-

sła drabinę i latarkę, a Kasia 

oglądając dach zauważyła w 

nim dziurę.  

Ciąg dalszy na str. 3 

Ksiądz bp Rafał Markowski w naszej szkole 

 W poniedziałek,  25 

września 2017 ksiądz bi-

skup Rafał Markowski, bi-

skup pomocniczy Archidie-

cezji Warszawskiej wizyto-

wał Parafię Bogurodzicy 

Maryi, w tym również szko-

ły.  

O godzinie 11.00 przybył do 

naszej szkoły,  gdzie spo-

tkał się z nauczycielami, 

pracownikami i uczniami z 

Gimnazjum i Szkoły Podsta-

wowej. Na wstępie ucznio-

wie Szkoły Podstawowej 

wraz z panem Dyrektorem 

Rafałem Lisowskim i panią 

vice-dyrektor Katarzyną 

Dobrogowską przywitali do-

stojnego Gościa i wręczyli 

kwiaty.  

To była akcja 

Panorama Irzyka 
Str. 2 



Ksiądz bp Rafał Markowski w naszej szkole 

To z niej dochodziło 

miauczenie. Moja siostra 

wspięła się cichutko po drabi-

nie i zapaliła latarkę, kierując 

światło na otwór w suficie. 

To tam siedział kotek. Kasia 

delikatnie wzięła go pod 

brzuszek i wyciągnęła z pu-

łapki. Sąsiadka bardzo się 

ucieszyła, bo całą noc nie 

mogła zasnąć przez to miau-

czenie. Powiedziała nam też, 

że jest to prawdopodobnie 

kocię kotki, która niedawno 

wpadła pod traktor. Smutno 

nam się zrobiło. Sąsiadka po-

zwoliła nam wziąć kotka do 

domu. Kasia, najstarsza z 

moich sióstr, wiedziała jak 

zająć się kotkiem. Był on bar-

dzo, bardzo głodny, więc naj-

pierw należało go porządnie 

nakarmić. Kasia przegotowa-

ła mleko, rozcieńczyła je i 

przelała do malutkiej bute-

leczki, która już wcześniej 

służyła do pojenia takich ma-

luchów i nakarmiła nim kot-

ka. Kotek łapczywie wypił 

mleko i zasnął. Wyścieliły-

śmy mu  posłanie w kotłow-

ni, ponieważ mój stryj nie 

toleruje zwierząt w domu, 

oprócz Dudusia, który był 

tam gościem. Następnego 

dnia, jak weszłam do kotłow-

ni kotek, a właściwie malutka 

szara koteczka wspięła się na 

moje stopy i zaczęła się o nie 

ocierać. Była mięciutka i cie-

pła. Razem z siostrami na-

zwałyśmy ją Stópka. Od tego 

czasu Stópka podrosła, zosta-

ła zaszczepiona i mieszka 

nadal w kotłowni. Bardzo za 

nią tęsknię i chciałabym się z 

nią pobawić, ale do babci po-

jadę dopiero w listopadzie. 

To była akcja! 

 

Krysia Slósarz, kl. 5f  

Następnie uczniowie 

szkoły podstawowej prze-

prowadzili wywiad z ks. 

biskupem. Biskup Rafał 

Markowski w swoim słowie 

nawiązał do  tematów po-

ruszanych podczas wy-

wiadu. Podziękował rów-

nież dyrekcji szkoły  i 

wszystkim, którzy zorga-

nizowali spotkanie i za-

prosił do wspólnej i krót-

kiej modlitwy oraz udzie-

lił błogosławieństwa. Na 

zakończenie wizyty 

ksiądz Biskup spotkał się 

z Dyrekcją, nauczyciela-

mi, pracownikami szkoły.  

JR 

To była akcja, c.d. 
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 Pies jest uznawany 

za najlepszego przyjaciela 

człowieka.  I to nie przez 

przypadek. Niektóre psy 

przechodzą szkolenia 

dzięki którym mogą poma-

gać innym ludziom np. nie-

widomym wtedy pies ma 

na sobie specjalną kami-

zelkę i może wchodzić do 

sklepu, ale nie tylko może 

też pomagać w ubieraniu, 

przynosić różne rzeczy i 

przeprowadzać przez uli-

cę. Jeżeli ktoś chce się 

zdecydować na kupno psa 

to musi pamiętać, że musi 

być za niego odpowiedzial-

ny, musi kupować jedzenie 

i dawać czystą wodę co-

dziennie. Z psem trzeba 

wychodzić na spacer 3 

razy dziennie. Piesek 

powinien być kąpany, 

ale nie częściej niż 3 

razy w roku. Mały, albo 

duży przyjaciel powi-

nien być czesany od 

kilku do kilkunastu razy w 

tygodniu. Dzieci też 

kochają psy i wszyst-

kie psy będą łagodnie 

jak się je dobrze wy-

chowa, ale najbardziej 

polecane są Golden 

Retrievery, Berneń-

skie Psy Pasterskie, a 

moim zdaniem Labra-

dory. Pieskowi też 

trzeba kupić obrożę, 

albo szelki i smycz. 

Miejsce do spania  można 

gdzieś w pokoju położyć 

koce albo kupić posłanie. 

Chyba, że ktoś woli spać z 

psem na łóżku. Nie można 

zapomnieć o tym jak się 

będzie wabił nasz pupil 

można dać mu oryginalne 

imię, a jak się pomysłu nie 

ma to zawsze w internecie 

będą jakieś inspiracje. Pa-

miętaj, pies to nie jest za-

bawka! Nie dawaj nikomu 

go na uro-

dziny, albo 

na święta, 

ponieważ 

nigdy nie 

wiesz, czy ta 

osoba bę-

dzie się tym 

psem zaj-

mować. 

A oto moje 
dwa psy: 

Ślimak   i                                              

Bilbo                                                 

Czas pożegnań 

 Z końcem roku 

szkolnego 2016/2017 z 

naszej szkoły odeszły 
bardzo dobre, miłe oraz 

wykwalifikowane na-

uczycielki. Jedną z z 
nich jest Pani Alicja Ka-

zimierczak, która od 

początku działania na-

szej szkoły uczyła ma-

tematyki. Z naszej 

szkoły odeszła również 
Pani Halina Działecka 

ucząca angielskiego w 

klasach gimnazjalnych. 
Z tego powodu wszyst-

kim uczniom jest bar-

dzo smutno i nie do-

wierzają w te wiadomo-

ści. Chcieliśmy Pani Ali-

cji i Pani Halinie z tego 
miejsca podziękować za 

wszystkie przekazane 

nam mądrości oraz na-
uczenia przedmiotu. 

Ciąg dalszy na str. 5 
 

Co nieco… o psach 

Panorama Irzyka 
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 Jak wiemy, w 1944 

roku o godzinie 17.00 wy-

buchło Powstanie war-

szawskie. Wielu ludzi 

szło wtedy do walki 

bez karabinu. Między 

innymi właśnie dzięki 

temu żyjemy w wolnej 

Polsce. Warto byłoby 

podziękować, tylko 

pozostaje pytanie: 

"Jak to zrobić?" 

  W odpowiedzi 

na to ruszyła akcja 

"BohaterON". Polega 

ona tym, że dzieci w 

szkołach piszą kartki 

do powstańców, m.in. 

dziękując za wolną 

Polskę. Taka akcja ruszy-

ła również w Irzyku.  

 W wielu klasach ucznio-

wie pisali kartki, a na 

kartkach uczniów klas 3f 

i 3 e nie zabrakło również 

rysunków. Najczęstszymi 

słowami były: DZIĘKUJE-

MY ZA WOLNOŚĆ 

  Kartki pisali również 

uczniowie ze starszych 

klas.  Nie było na nich ob-

razków, ale koledzy wyra-

zili swoją wdzięczność 

pięknymi słowa-

mi. 

Nie zabrakło 

również podzię-

kowań. 

 Krótko mówiąc, 

akcja 

"BohaterON" to 

wspaniały pomysł, 

ponieważ można 

podziękować po-

wstańcom za 

wolną Polskę, w 

której teraz ży-

jemy. Pamiętaj-

my o okazywaniu 

wdzięczności. 

Aleksandra Wrzesińska,  

kl. 7c 

Czas pożegnań, c.d. 

 Wraz z 

odejściem 

Pani Alicji 
klasa 7c zo-

stała bez 

wychowaw-
cy w ostat-

nich latach 

ważnego 

okresu 

naucza-

nia w 
szkole 

podsta-

wowej, 
nową 

wycho-

wawczynią tej klasy zo-

stała Pani Lucyna Hilla, 

której życzymy powo-
dzenia w roli wycho-

wawcy 7c.  

  

Mikołaj Ojrzanowski,  

kl. 7c  

Kartki dla Powstańców 
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    Konkurs przeprowadzony 

zostanie w okresie od 16 

października 2017 r. do 30 

kwietnia 2018 r. Szkoły, 

które wykonają zadania 

przewidziane regulaminem 

konkursu, otrzymają dyplo-

my „Szkoły młodych patrio-

tów” oraz zaświadczenia 

ukończenia kursu. 

Regulamin konkursu: 

Celem konkursu jest krze-

wienie wśród dzieci i mło-

dzieży postaw pa-

triotycznych w kon-

tekście historii pań-

stwa i narodu pol-

skiego. 

 Szkoły przy-

stępujące do konkursu 

przyjmą na siebie zadania, 

których wykonanie będzie 

oceniane przez jury punkto-

wo, w skali od „1” do „10”. 

Warunkiem do otrzymania 

dyplomu „Szkoła młodych 

patriotów” jest uzyskanie 

co najmniej 80% punktów 

za 7 spośród 9 zadań. W 

skład jury wchodzą przed-

stawiciele organizatora 

konkursu. 

 

Zadania konkursu „Szkoła 

młodych patriotów”: 

-Przeprowadzenie konwer-

satoriów pt. „Patriotyzm na 

co dzień. Co dla mnie ozna-

cza bycie patriotą”. Ocena 

na podstawie sprawozdania, 

zdjęć, prac plastycznych 

przesłanych do jury konkur-

su poprzez stronę interne-

tową. 

-Przygotowanie plakatu 

„100. rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległo-

ści”. Ocena na podstawie 

sprawozdania oraz prac pla-

stycznych przesłanych do 

jury konkursu poprzez stro-

nę internetową. 

-Przeprowadzenie sondażu 

wśród uczniów, nauczycieli, 

mieszkańców miejscowości 

nt. postaw patriotycznych 

oraz roli patriotyzmu lokal-

nego. Ocena na podstawie 

sprawozdania, nagrania, 

zdjęć przesłanych do jury 

konkursu poprzez stronę 

internetową. 

-Przeprowadzenie ogólnosz-

kolnego konkursu wiedzy pt. 

„Historia Polski a patrio-

tyzm”. Ocena na podstawie 

sprawozdania oraz wyników 

przesłanych do jury konkur-

su poprzez stronę interne-

tową.  

-Zorganizowanie ogólnosz-

kolnego konkursu recyta-

torskiego o tematyce pa-

triotycznej. Ocena na pod-

stawie sprawozdania, wyni-

ków głosowania uczniów, 

zdjęć, nagrań przesłanych 

do jury konkursu poprzez 

stronę internetową. 

-Zorganizowanie ogólnosz-

kolnego konkur-

su pieśni pa-

triotycznych. 

Ocenia na pod-

stawie spra-

wozdania, wyni-

ków głosowania uczniów, 

zdjęć, nagrań przesłanych 

do jury konkursu poprzez 

stronę internetową. 

-Przygotowanie Kodeksu Po-

staw Patriotycznych. Ocena 

na podstawie sprawozdania, 

treści kodeksu przesłanych 

do jury konkursu poprzez 

stronę internetową. 

-Motyw „małe ojczyzny w 

literaturze” – przygotowa-

nie prac pisemnych. Ocena 

na podstawie sprawozdania 

oraz prac przesłanych do 

jury konkursu poprzez stro-

nę internetową. 

Szkoła młodych patriotów V edycja 

Panorama Irzyka 
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 Witam! Tu dwie naj, 

naj, najlepsze przyjaciółki 

z klasy 4d. 

Józefina i 

Iga! Do-

piero co 

przyszły-

śmy do 4 

klasy a tu 

same 

dziwne 

rzeczy się 

wyrabiają! 

Tu emo-

cje, tu 

spóźnienia, 

a na doda-

tek temu wszystkiemu to-

warzyszy chłopak, który 

stoi na krześle, krzyczy i 

rzuca cukierkami. Myślę 

że z jednym na pewno się 

zgodzimy. Najlepszy jest 

WF. Ciągle albo gramy w 

piłkę, albo w siatkówkę, 

lub w palanta i lepiej po 

prostu być nie może. Ma-

my też nową wychowaw-

czynię-panią Barbarę 

Bednarczyk-/nie wiem 

czy znacie?/, która uczy 

nas polskiego, i na szczę-

ście wszystkich szczęść, 

jest na prawdę, serio faj-

na. Super są też przerwy, 

bo możemy chodzić gdzie 

chcemy (w odróżnieniu do 

tego, że w kla-

sach 1-3 nie mo-

gliśmy pójść sa-

mi nawet do ła-

zienki. Cóż, co 

do sklepiku, sło-

dycze są pysz-

ne-co nie zna-

czy, że zdrowe - 

ale trzeba cze-

kać w kolejce 

całą przerwę. 

Obiady są jed-

nak trochę za 

krótkie, bo 

trzeba wpakowywać sobie 

jedzenie do ust, z świa-

domością że za 15 sekund 

zabrzmi złowieszcze: tr-

trrrrr-

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrr 

I wtedy już po tobie. 

Ogólnie w czwartej klasie 

nam się podoba, chodź 

może trochę brakuje 

świetlicy? W końcu nie-

którzy z nas są razem już 

(licząc od przedszkola. 

Np. my) ósmy rok. Więc 

jak powtarzamy na 

wszystkich plakatach, i 

jak mówimy do siebie, 

chodź może ktoś kto 

przeczyta ten artykuł 

powie „to nie prawda’’. To 

i tak nic nie poradzicie. 

Nasza klasa jest THE 

BEST. 

Józefina Chailloux, kl. 4d  

Iga Kowalczyk, kl. 4d  
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Nowa klasa-pierwsza klasa  

– czyli wrażenia z czwartej klasy 
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