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Mamo, Tato, kocham Cię! 
Mom, Dad, I love you!  

Miesiąc maj zbliża się ku 

końcowi. A tym samym  przy-

bliżył nas do wspaniałego 

święta jakim jest Święto na-

szych kochanych Mam. Każ-

dej mamie pragniemy przesłać 

moc uścisków oraz bukiet 

naszych uśmiechów i dobrych 

uczynków. Ale miesiąc maj to 

również czas na nowość w 

naszej szkole. I oto: wystarto-

wał! Pierwszy numer naszego 

szkolnego czasopisma 

„Panorama Irzyka”. Od  dłuż-

szego czasu Redakcja praco-

wała nad kształtem i wyglą-

dem naszej gazetki. Foto-

relacje zamieszczamy na stro-

nach 4-5. I dzisiaj oddajemy 

do Waszych rąk efekt naszej 

pracy. Wspólnej, ciężkiej ale 

wspaniałej i twórczej. Liczymy 

na Wasze wsparcie i zaanga-

żowanie w jej tworzenie. Jest 

to nasze wspólne dzieło. Każ-

dego Ucznia z naszej szkoły 

wraz z Rodzicami. Życzymy 

owocnej lektury. Redakcja. 
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Piotr Kłos: Twoja drużyna to 

obecnie najstarszy rocznik 

UKS Irzyk, macie na koncie 

wiele sukcesów a Ty wielo-

krotnie uznawany byłeś za 

najlepszego bramkarza wie-

lu turniejów. Od jak dawna 

trenujesz piłkę nożną? 

 

Bartek Górnaś: Dzięki za miłe 

słowa. Piłkę nożną trenuję od 

6 roku życia. 

 

PK: Co trzeba robić aby 

zostać tak dobrym bramka-

rzem? 

 

BG: Do zostania dobrym bram-

karzem jeszcze dużo mi brakuje 

i wiele pracy przede mną, abym 

mógł nim zostać. Przede 

wszystkim trzeba uczciwie pra-

cować na treningach i dodatko-

wo ćwiczyć w domu. Chodzę 

także na dodatkowe zajęcia w 

szkółce bramkarskiej FC Barce-

lony. 

 

PK: Czy treningi nie prze-

szkadzają Ci w nauce, której 

w starszych klasach jest dość 

dużo? 

 

BG: Treningi nie przeszkadzają 

bardzo w nauce. Po treningach 

mam jeszcze zazwyczaj czas na 

powtórzenie materiału na na-

stępny dzień. 

PK: Jakie są Twoje największe 

sportowe sukcesy? 

  

BG: Mam nadzieję, że sukcesy 

dopiero nadejdą :) Indywidualne 

osiągnięcia to kilka nagród dla 

najlepszego bramkarza turniejów, 

dostanie się do szkoły bramkar-

skiej warszawskiej FC Barcelony. 

Jako "UKS Irzyk", wygraliśmy 

kilka turniejów, 6 czerwca zagra-

my w finale turnieju "Gramy o 

Złotą Piłkę" na stadionie Legii. 

Doszliśmy także do ćwierćfinałów 

województwa mazowieckiego w 

17 edycji piłkarskich zmagań „Z 

podwórka na stadion o Puchar 

Tymbarku”. Chciałbym przy oka-

zji pogratulować kolegom z rocz-

nika 2007, którzy wygrali cały 

turniej!!! 

Treningi nie przeszkadzają w nauce 

 

PK: Sport uczy nas, że czasa-

mi zdarza się jednak przegra-

na. Jaki jest Twój sposób na 

radzenie sobie z porażkami? 

  

BG: Staram się nimi nie przej-

mować, motywują mnie one 

tylko do jeszcze cięższej pracy. 

PK: Kto jest Twoim piłkarskim 

idolem? 

 

BG: Moim piłkarskim idolem jest 

Gianluigi Buffon, bramkarz reprezen-

tacji Włoch i Juventusu Turyn. Mimo, 

iż zbliża się do końca kariery nadal 

genialnie broni i od wielu lat jest to-

powym bramkarzem na świecie. 

 

PK: Co jeszcze oprócz grania w 

piłkę lubisz robić? 

 

BG: Lubię grać w gry komputerowe 

i wariować z kumplami na podwór-

ku :) 

 

PK: Dziękuję za rozmowę i życzę 

dalszych sukcesów. 

 

Piotr Kłos, kl. 6b  

 

 

 

 

 

 

Foto z archiwum Autora 

Świetny bramkarz, fajny kolega i dobry uczeń. Trenerzy stawiają go za 

wzór młodszym zawodnikom. Bardzo lubiany przez kolegów, skromny i 

zawsze uśmiechnięty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Str .  2  Panorama Irzyka  Rok 1,  numer 1  



Zakończenie jest szczęśliwe  

Rutka - tajemnica, magia, zaskoczenie 

 

Armia Krajowa, czyli patron 

naszej szkoły, była zakonspi-

rowaną siłą zbrojną polskiego 

państwa podziemnego. AK 

powstała z przekształcenia 

Związku Walki Zbrojnej z 

mianowania Władysława Si-

korskiego w roku 1942. Jej 

zadaniem, było przygotowanie 

ludzi do powstania i stworze-

nie wojska do walki otwartej 

podczas powstania. Najwięk-

szymi akcjami AK były: akcja 

Burza i powstanie warszaw-

skie. Wiosną 1942 roku przy-

stąpiono do opracowania pla-

nu Odtwarzania Sił 

Zbrojnych. Plan ten przewidy-

wał odtworzenie jednostek 

takich jak: 31 dywizji piechoty, 

jednej brygady pancerno-

motorowej i ośmiu brygad 

kawalerii, w tym trzech zmo-

toryzowanych. AK nosiło 

opaski biało-czerwone z napi-

sem WP (Wojsko Polskie), 

aby wiedzieć kto należy do 

jakiego wojska. Po pewnym 

czasie powstała policja nie-

miecka Gestapo, która miała 

na celu zlokalizować działania 

i zniszczyć AK. Aby wojsko 

polskie miało się czym bronić 

zabierali zabitym 

Niemcom pistolety i 

granaty, a aby bronić 

się przed czołgami 

nalewali do szklanych 

butelek benzyny, wsa-

dzali do środka szmat-

kę, podpalali i rzucali.  

Były oddziały np. 

butelkowy, pistoleto-

wy i granatowy. Wielu 

żołnierzy AK poległo, 

abyśmy mieli wolną Polskę i 

za to im teraz dziękujemy.  

Weronika Walczuk, kl. 6c 

ulicy Rybnej, na Bałutach w 

Łodzi. Jej mama wyjeżdża w 

delegację, kiedy mijają ostatnie 

tygodnie wakacji. Dziewczyn-

ka musi zostać z ciocią Różą, 

jeżdżącą na czerwonym wóz-

ku inwalidzkim. Ciocia zaplata 

włosy w warkocz, pali fajkę i 

wysyła pieniądze w świat.  

Zosia nudzi się i 

pewnego dnia za-

uważa pod wierzbą 

rosnącą przed jej 

blokiem, dziew-

czynkę z rudym 

warkoczykiem.  

Najbardziej w książce podoba 

mi się magia jaką książka prze-

syła czytelnikowi. Książka jest 

wzruszająca, a zarazem 

śmieszna i ciekawa. Występują 

tam nagłe zwroty akcji, które 

jeszcze  bardziej wciągają do 

czytania. „Rutka” opowiada o 

10-letniej Zosi mieszkającej na 

chociaż zdarzają się i smutne 

momenty. Bardzo podoba mi 

się książka. Jest magiczna i 

bardzo wciągająca. Koniecz-

nie musisz przeczytać tę książ-

kę! Polecam ”Rutkę”, której 

autorem jest Joanna Fabicka.  

Krysia Slósarz, klasa 4f 

Zostają najlepszymi przyja-

ciółkami. Rutka i Zosia prze-

żywają razem ciekawe i 

śmieszne  przygody. Rzucają 

się Kremem z Gizelą, jedzą 

owoce morwy, szukają rodzi-

ców Rutki i udają się w po-

dróż na stację Radegast. Za-

kończenie jest szczęśliwe, 

 

 

poniedziałki i czwartki 8:00 - 16:50 

wtorki i środy  8:00 - 15:50 

piątki 8:00 - 14:50 
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Praca w Redakcji wre... 
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Foto: Joanna Rzępała 

Każdy podrzuca 
pomysł. Burza mózgów 
trwała bardzo długo… 

I efekt jest widoczny 

Początki naszego zespołu 
redakcyjnego i prace nad 
formą naszego czasopi-

sma. 

Od maja 2017 roku zaczęła działać 

gazetka szkolna. Spotkania prowa-

dzi pani Izabela Soból-Kaluga, pani 

Joanna Rzępała i ks. Jacek Robak. 

Spotkania odbywają się w miłej at-

mosferze w dzień najbardziej lubia-

ny przez uczniów- piątki (13:55-

14:40). Na spotkania zapraszamy 

wszystkich uczniów, nawet z rodzi-

cami. Z nami poczujesz się jak 

prawdziwy redaktor największej 

gazety w Polsce. 

Mikołaj Ojrzanowski kl. 6c 
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WE ALL HAVE HANDS TO HELP OTHERS 
 czyli wolontariat bez granic 

W marcu br. nasza szkoła 

wzięła udział w akcji 

„Opatrunek na ratunek”. Od-

powiedzieliśmy na apel pol-

skich misjonarzy pracujących 

w Afryce i  ogłosiliśmy  w 

klasach zbiórkę potrzebnych 

artykułów. W niesłychanie 

szybkim czasie zebraliśmy  aż 

32 kg środków opatrunko-

wych. Mamy nadzieję, że 

chociaż trochę pomogliśmy 

potrzebującym z Afryki.  

 

 

 

Foto: 

Mikołaj Ojrzanowski 

Uważamy, że takich akcji po-

winno być więcej, aby rezul-

tat był bardziej odczuwalny. 

Chcielibyśmy częściej poma-

gać rówieśnikom z innych 

krajów. 

Jonatan Bączyk, kl.  

W maju mali wolontariu-

sze z naszej szkoły 

uczestniczyli w zbiórce 

zabawek i sprzętu spor-

towego dla dzieci z Ka-

merunu. Ile radości spra-

wiło naszym uczniom 

dzielenie się z rówieśni-

kami, możemy zobaczyć 

na zdjęciach. W imieniu 

nauczycieli i dzieci z Es-

senu z całego serca dzię-

kujemy wszystkim Dar-

czyńcom. 

 

Foto: Joanna Rzępała 



Oto nasz Zwycięzca!!! 
I miejsce - Martyna Brzozowska, kl. 4e 

II miejsce ex aequo 
Krystyna Slósarz, kl. 4g 
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W obecnym roku szkol-
nym  hucznie obchodzili-
śmy święto Patrona na-
szej szkoły. Odbywały się 
różnego rodzaju uroczy-
stości, konkursy, apele, 
gry. Wiele się działo! Każ-
dy z nas w tym uczestni-
czył. Po zakończonych 
uroczystościach szkol-
nych pojawił się pomysł 
aby dalej poznawać histo-
rię naszego Patrona oraz 
ukazywać ją naszym kole-
żankom i kolegom. 

Dlatego wpadliśmy 
na pomysł wydawa-
nia gazetki szkolnej.  
22.03.2017 ks. Jacek 
Robak wraz z ze-
społem nauczycieli: 
Panią Dyrektor  
K a t a r z y n ą  
D o b r o g o w s k ą ,  
Izabe lą  Sobó l -
Kaluga (język pol-
ski), Małgorzatą  
Tupalską (historia), 
A g a t ą  R a k 
(plastyka),  

Joanną Rzępała (etyka)
ogłosił konkurs na Lo-
go i nazwę gazetki 
szkolnej. I tak to się 
zaczęło. A tym samym 
ruszyły prace nad skła-
dem Redakcji naszego 
czasopisma.  
Dzisiaj przedstawiamy 
Wam Zwycięzców 
wraz z ich pracami 
oraz wyróżnionych 
Uczniów. Każdemu 
dziękujemy za udział i 
nadesłane prace.  

Konkurs na Logo i nazwę gazetki szkolnej 



II miejsce ex aequo 
Marcin Skowroński, kl. 5c 

Każdemu z Uczestników serdecznie gratulujemy!!! 
A Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród. 

Wyróżnieni Uczniowie 
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Kamil Szyderski, kl. 4d 

Paweł Nowak, kl. 5a 

Helena Rydzewska, kl. 4g 

Mateusz Skoczek, kl. 5d 

Adrian Skoczek, kl. 2h 

Inga Zalewska, kl. 6c 

Mikołaj Strzałkowski, kl. 6a 



Redakcja: 

Grono Pedagogiczne 

Rafał Lisowski - Dyrektor szkoły 

wraz z Kadrą vice-Dyrektorów 

Izabela Soból-Kaluga (język polski) 

Małgorzata Tupalska (historia) 

Agata Rak (plastyka) 

Joanna Rzępała (etyka) 

ks. Jacek Robak (religia) 

Grono Społeczności Uczniow-

skiej 

Józefina Chailloux, kl. 3d 

Wiktoria Mathea, kl. 3d 

Maja Molska, kl. 3d 

Julia Fonfara, kl. 3d 

Martyna Brzozowska, kl. 4e 

Wiktoria Górska, kl. 4fi 

Krystyna Slósarz, kl. 4g 

 

Dorota Malec, kl. 4g 

Julia Bogdańska, kl. 5d 

Piotr Czajkowski, kl. 6a 

Zuzanna Romanowicz, kl. 6b 

Piotr Kłos, kl. 6b 

Mikołaj Ojrzanowski, kl. 6c 

Hubert Sińczuk, kl. 6c 

 

Teksty prosimy nadsyłać na adres:  

panoramairzyka@gmail.com 

Artykuł powinien być oryginalnym dziełem autora.  

Autor przekazując swój utwór do publikacji przenosi na 
Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu w 
piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach 
eksploatacji takich jak Internet. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i 
opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. 
Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu 
nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. 

Jesteśmy w sieci 

https://zs48.edupage.org 

 

Kocham Ciebie  

Mamo  

W zielonych oczach 

matki 

świeci wiosenna łąka. 

Słońce na drzewach 

śpiewa 

i budzi kwiaty w pą-

kach. 

 

W niebieskich oczach 

matki 

szepcze kwitnący stru-

mień. 

 

Tak opowiadać bajki 

to tylko mama umie. 

W błękitnych oczach 

matki 

pogodne niebo fruwa. 

Kiedy zasypiasz – matka 

jak gwiazda nad snem 

czuwa. 
 

A w czarnych oczach 

matki 

noc od samego świtu 

okrywa cię skrzydłami 

ze srebra i błękitu.                                                     
 

Tadeusz Kubiak  

Redakcja  

„Panorama Irzyka” 

Szczęśliwy numerek 
Losowanie Szczęśliwego numerka odbyło się w klasie 5b  
z udziałem Pani Emilii Niedziałek oraz Uczniów z Samorządu 
Uczniowskiego. 
7 czerwca los sprzyja Uczniom z numerem 9 na liście klasowej; 
12.06 szczęście mają Uczniowie z nr 1 na liście klasowej; 21.06-
Uczeń z nr 7 na liście klasowej. 
Należy posiadać papierowe wydanie naszej gazetki, aby skorzystać  ze 
Szczęśliwego numerka. 

na wesoło 
Dlaczego na księżycu są kiepskie imprezy? 
 Bo nie ma atmosfery 

 

 

Ile zakrętów jest w Polsce? 
 Dwa: w prawo i w lewo. 

Autor: Wiktoria Górska, kl. 4fi 


