
 7 września 

2018 r. w naszej 

szkole odbyło się 

uroczyste otwarcie 

nowego skrzydła. 

Wśród zaproszonych 

gości znalazł się bur-

mistrz dzielnicy Be-

mowo Pan Michał 

Grodzki oraz jego 

zastępcy - Panowie:  

Marek Lipiński, Sta-

nisław Pawełczyk i 

Błażej Poboży. 

 Uroczystość 

uświetnił występ na-

szego szkolnego 

chóru pod dyrekcją 

Pani Anny Krawczyk-

Zagrodzkiej. Następ-

nie zaproszeni goście 

zabierali kolejno głos, 

opowiadając m. in. o 

etapach powstawania 

nowego skrzydła szko-

ły – trudach i rado-

ściach. Jednocześnie 

życzyli  nam – 

uczniom sukcesów i 

miłej atmosfery w 

szkole.  

 Później Pan 

burmistrz Michał 

Grodzki, dyrektor 

szkoły Pan  Rafał Li-

sowski i przewodni-

czący Samorządu 

Uczniowskiego Mikołaj 

T. Ojrzanowski  prze-

cięli wstęgę i oficjalnie 

otworzyli nowe skrzy-

dło naszej szkoły. 

Krótko po tym pro-

boszcz naszej parafii  

ksiądz Andrzej Bana-

szek poświęcił nowy 

budynek, a zebrani 

goście rozpoczęli zwie-

dzanie nowego skrzy-

dła. 

 Na koniec ze-

brani goście zostali 

zaproszeni na skrom-

ny poczęstunek. 

 

Mikołaj Ojrzanowski, 

8C 
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A gdy szkoła się zaczyna... 
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Ważne tematy: 

 Kuchnia według 

Zuzi 

 Wybory uzupełnia-

jące do SU 

 Kącik dylematów 

 Wywiad Józefiny 

Chailloux i Nicole 

Dragan 

 Wymiana polsko-

węgierska 

 Push&Bounce 

Cena 50 groszy 



Witajcie, 

 

jestem Zuzia i w przy-

szłości chciałabym mieć 

własną restaurację, dla-

tego lubię spędzać czas 

w kuchni.   

 Dziś mam dla 

Was przepis na pyszne 

owsiane ciasteczka z 

domieszką kakao. W 

sam raz na jesienne  lub 

zimowe śniadania na 

ciepło:) 

 

Składniki: 

• mleko 1 szklanka 

• 7,5 łyżki płatków 

owsianych górskich 

• kopiasta łyżka kakao 

• 1 jajko 

• łyżeczka miodu 

 

Potrzebujesz: 

rondelka, patelni, łopat-

ki do przewracania cia-

steczek, łyżki dużej, ły-

żeczki małej, szklanki 

 

 Sposób przygoto-

wania: 

1. Zagotuj mleko z płatkami. 

Odstaw na parę minut. (Jeśli 

chcesz możesz dodać swoje 

ulubione dodatki np.: 

rodzynki, orzechy, su-

szone banany, żurawi-

nę.) 

 

2. Gdy już ostygną i 

napęcznieją wsyp ka-

kao, wbij całe jajko, 

dodaj miód i wymie-

szaj to wszystko łyż-

ką. 

 

3. Na suchej i nagrza-

nej patelni łyżką for-

muj niewielkie pla-

cuszki z masy, smaż 

je z obu stron. 

 

4. Dla chętnych: po-

syp cukrem pudrem. 

 

5. Zajadaj gorące. 

 

Smacznego:) 

 

Zuzanna Dębska, 4B 

 Od poniedziałku 15.10 do wtorku 16.10 w naszej szkole kandydaci ubiegający się o urząd wiceprzewodniczącego będą mogli prowadzić kampanię wy-

borczą. We wtorek o godzinie 16 na holu znajdującym się na 2 piętrze odbędzie się debata, która pozwoli uczniom podjąć decyzję na kogo głosować. W środę 

oraz czwartek uczniowie będą mogli oddać swój głos na jednego z siedmiu kandydatów. Uczniowie klas 4- 5 będą głosować na patio przy sali 128, a klasy 6-8 

na holu na drugim piętrze. W piątek na spotkaniu SU Komisja Wyborcza policzy głosy oraz opublikuje protokół z głosowania. 

 

 Wszystkie informacje o zasadach głosowania znajdują się w Monitorze SU na stronie internetowej SU oraz zawisną w poniedziałek w szkole. Wszystkie 

skargi dotyczące wyborów prosimy składać do Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

 

 Do 12 października można zgłaszać kandydatury na urząd wiceprzewodniczącego w wyborach uzpuełniających. Zgłoszenie można odebrać od przewod-

niczącego SU albo wydrukować ze strony internetowej. W dniach 15 i 16 października odbędzie się kampania wyborcza, a 17 i 18 października odbędzie się 

głosowanie.  
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Kuchnia według Zuzi 

Wybory uzupełniające na urząd wiceprzewodniczącego 

PAN O R AMA IR ZYKA  



 Od poniedziałku 15.10 do wtorku 16.10 w naszej szkole kandydaci ubiegający się o urząd wiceprzewodniczącego będą mogli prowadzić kampanię wy-
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na holu na drugim piętrze. W piątek na spotkaniu SU Komisja Wyborcza policzy głosy oraz opublikuje protokół z głosowania. 

 

 Wszystkie informacje o zasadach głosowania znajdują się w Monitorze SU na stronie internetowej SU oraz zawisną w poniedziałek w szkole. Wszystkie 
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 Do 12 października można zgłaszać kandydatury na urząd wiceprzewodniczącego w wyborach uzpuełniających. Zgłoszenie można odebrać od przewod-
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R O K 3,  N UMER  13  

 Jak wiemy, nieodłącz-

nymi akcesoriami uczniów są 

plecaki. Każdy z nas trzyma 

tam książki, zeszy-

ty, piórnik, teczkę, 

a czasami też ma-

teriały na zajęcia 

artystyczne. 

  

 Wszystko to 

waży min. 4 kg, a to 

nie jest mało. W 

szkole nie zawsze 

możemy odciążyć 

nasze plecy, bo w 

szafkach w szatni 

najczęściej prze-

chowujemy tylko 

materiały na plasty-

kę i odzież.  

 To sprawia, że wytrzy-

małość naszego kręgosłupa 

jest wystawiana na ciężką 

próbę.  

 Nasze plecy nie zasłu-

gują na taką torturę. Przecież 

ten narząd musi nasz star-

czyć na całe życie! Musimy o 

niego dbać. Naszych nauczy-

cieli też martwi stan naszych 

kręgosłupów. 

  

Rozwiązanie 

Uważam, że obie strony mo-

głyby coś zmienić w swoim 

postępowaniu. Nauczyciele 

mogliby tak planować lekcje, 

żeby wiedzieć, czy  podręcz-

nik będzie potrzebny na ko-

lejnych zajęciach,  czy też nie 

(byłoby o pół kilograma 

mniej).    

 Natomiast uczniowie 

mogliby  każdego dnia  pako-

wać plecaki tak, aby pozbyć 

się zbędnego balastu. 

 Pamiętajcie, że może-

cie też chować 

książki do wy-

znaczonych sza-

fek  w swoich 

salach. 

 Widzisz, 

jakie to proste! 

 

Aleksandra  

Wrzesińska, 8C 

 

 

 

 

 

Napisz do nas: 

 

 

 

 
kacikdylematow@gmail.com 
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Kącik dylematów: PLECAKI 



Józefina Chailloux 

Nicole Dragan: Cie-

szymy się, że dołączyła 

Pani do grona nauczy-

cieli naszej szkoły. 

Chciałyśmy z Panią 

przeprowadzić wy-

wiad, by inni ucznio-

wie mogli Panią lepiej 

poznać.  Co pani naj-

bardziej lubi robić? 

Pani E. Ż.-P.: Czytam, 

uprawiam sport, a jak 

mam więcej wolnego 

czasu, to zajmuję się 

moim kotem. 

J. Ch., N. D.: Czy już w dzie-

ciństwie chciała pani być na-

uczycielem? 

Pani E. Ż.-P.: Chciałam być 

nauczycielem, ale też inne 

pomysły chodziły mi po gło-

wie.  

J. Ch., N. D.: A kim chciała 

Pani być? 

Pani E. Ż.-P.: Myślałam o 

tym, żeby zajmować się so-

cjologią, czyli badać społe-

czeństwo. 

J. Ch., N. D.: Dlaczego? 

Pani E. Ż.-P.: Bo to mnie 

ciekawiło i do tej pory mnie 

ciekawi. 

J. Ch., N. D.: A jaki był pa-

ni ulubiony przedmiot w 

szkole? 

Pani E. Ż.-P.: WF. 

J. Ch., N. D.: Czy wolała 

Pani siedzieć w ostatniej czy 

pierwszej ławce? 

Pani E. Ż.-P.: W drugiej :) 

J. Ch., N. D.: Gdyby mogła 

Pani cofnąć się w 

czasie,  to jaką 

epokę i miejsce 

Pani by wybrała? 

Pani E. Ż.-P.: Te-

raz jest dobrze, nie 

chciałabym żyć w 

innej epoce. 

J. Ch., N. D.: Jaka 

jest Pani ulubiona 

postać historyczna? 

Pani E. Ż.-P.: 

Mam dwie-jedną 

jest Józef Piłsud-

ski, a drugą Napo-

leon Bonaparte. 

J. Ch., N. D.: A jakie jest pani ulubione danie? 

Pani E. Ż.-P.: Mam kilka, ale takie ulubione to... no dobra, sło-

dycze! :) 

J. Ch., N. D.: Bardzo Pani dziękujemy i życzymy miłej pracy w 

naszej szkole. 

 

  Wiemy już jakie jest ulubione danie Pani od historii. Pora 

na dania innych znanych nam osób w naszej szkole... 
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Wywiad z Panią Edytą Żak-Podawcą - naszą 

nową nauczycielką od historii :) 
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Mikołaj Ojrzanowski (Ojrzan) – pizza :) 

 

Pani Aniela Presko (pani pedagog) – kurczak z ry-

żem brązowym, sałata lodowa z pomidorami i ogór-

kiem, a na deserek zdrowy kawałek ciasta czekolado-

wego z gorzkiej czekolady i mąki kukurydzianej. 

 

Pani Róża Mazur – pizza :) 

 

Pani Aneta Szymanik (pani ze sklepiku) – spaghetti 

bolognese. 

 

Ksiądz Jacek Robak – kurczak po tajlandzku na go-

rącym półmisku serwowany na ulicy Złotej :)  

 

Pani Barbara Bednarczyk – lazania. 

 

Pani Natalia Kwaczyńska – babka ziemniaczana. 

 

  I to już chyba koniec tego artykułu. Czekajcie 

na drugą część (może uda się zadać kilka pytań na-

szemu  Panu  dyrektorowi...)   

 

Józefina Chailloux :) 

Nicole Dragan ;O 

kl. 5D 
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 W lipcu grupa uczniów z 

naszej szkoły  (Nina Szymańska, 

Anna Wiwała, Alicją Bigorajska, 

Paweł Zalewski, M. Ojrzanowski i 

Tomasz Nejman) wraz  z innymi 

uczniami bemowskich szkół wzię-

ła udział w wymianie polsko -

węgierskiej. 

 

 Podczas 4-dniowego poby-

tu w Budapeszcie spotkaliśmy się 

z Burmistrzem Dzielnicy Budy - 

partnerskiej dzielnicy Bemowa, 

zwiedziliśmy parlament oraz pły-

nęliśmy statkiem po Dunaju. 

Sześć ostatnich dni spędziliśmy 

nad największym jeziorem tej czę-

ści Europy - Balatonem.  W 
trakcie pobytu nad wodą zwiedziliśmy półwysep Tihany, miasto 

Siófok i Veszprém. 

 

 W czasie naszego pobytu tro-

skliwie opiekowała się nami  Pani Mar-

ta Tokarska, która przywiozła wiele cie-

kawych pamiątek (mapy, foldery), które 

można obejrzeć w bibliotece szkolnej. 

Bardzo miło wspominamy nasz wyjazd, 

dlatego zainteresowanym uczniom 

chcielibyśmy o nim więcej opowiedzieć. 

Szczegóły wkrótce. 

 

Mikołaj Ojrzanowski, 8C 
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Wymiana polsko-węgierska 
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Grono Pedagogiczne 

 

Rafał Lisowski - Dyrektor szkoły  

wraz z Kadrą Wicedyrektorów 

Izabela Soból-Kaluga (język polski) 

ks. Jacek Robak (religia) 

Rada Rodziców 

 

 

Redakcja Honorowa 

 

Joanna Rzępała (etyka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grono Społeczności Uczniowskiej 

 

Mikołaj Tymon Ojrzanowski -  

Przewodniczący Szkoły, kl. 8c 

Zuzanna Dębska, kl. 4b 

Zosia Kacprzak, kl. 4d 

Natalia Lewandowska, kl. 4d 

Klaudia Rębis, kl. 4d 

Magdalena Darka, kl. 4f 

Józefina Chailloux, kl. 5d 

Nicloe Dragan, kl. 5d 

Martyna Brzozowska, kl. 6e 

Krystyna Slósarz, kl. 6g 

Adam Dziwisz, kl. 7c 

Elżbieta Ambrzykowska, kl. 8c 

Aleksandra Wrzesińska, kl. 8c 

Oliwia Pilacińska, kl. 8c 

Karolina Stelmaszczyk, kl. 8b 

Zuzanna Romanowicz, kl. 8b 

Napisz do nas:  

panoramairzyka@gmail.com 
 

RADZIE RODZICÓW  

NASZEJ SZKOŁY  

DZIĘKUJEMY  

ZA OKAZYWANE NAM WSPARCIE  

ORAZ SFINANSOWANIE DRUKU NASZEJ GAZETKI. 

REDAKCJA 
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Redakcja Panorama Irzyka 

Dziękujemy! 



W tym miejscu warto wstawić krótki artykuł o Twojej orga-

nizacji. Możesz umieścić w nim cel organizacji, jej misję 

przewodnią, datę założenia i krótką historię. Możesz także 

dołączyć informacje o oferowanych produktach, usługach 

lub programach, terenie działalności (takim jak środkowe 

wybrzeże Polski lub rynki europejskie) i obsługiwanych 

grupach klientów. 

Warto tu również zamieścić adres lub telefon kontaktowy, 

pod którym czytelnicy mogą uzyskać więcej danych 

o organizacji. 

Organizacja 

Podstawowy adres służbowy 

2. wiersz adresu 

3. wiersz adresu 

4. wiersz adresu 

dtsawowa nr 350 

Ten artykuł może składać 

się ze 175-225 wyrazów. 

Jeśli złożony biuletyn zosta-

nie wysłany pocztą, ten 

artykuł znajdzie się na 

ostatniej stronie, dlatego 

powinien być bardzo czytel-

ny. 

Uwagę czytelników najła-

twiej przykuć zestawem 

pytań i odpowiedzi. Odpo-

wiedz na najczęściej zada-

wane pytania. Przedstaw 

imiona, nazwiska i tytuły 

personelu Twojej organizacji 

bądź cennik oferowanych 

usług lub produktów. Za-

chęć czytelników do okre-

ślonej formy kontaktu 

z Twoją firmą. 

Przypomnij o zanotowaniu 

wydarzeń cyklicznych (np. 

obiad z klientami w każdy 

wtorek lub kwartalna aukcja 

charytatywna). 

Jeśli wystarczy miejsca, 

umieść tu obiekt ClipArt lub 

inną grafikę. 

Nagłówek artykułu na ostatniej 

stronie 

Tel.: 555 55 55 

Faks: 555 55 55 

E-mail: osoba@example.com 

Dewiza firmy. 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Jesteśmy w sieci Web! 

example.com 


