
 Kwiaty kwitną, 

trawa rośnie, a dąb 

stary wciąż śpi.  

 Ptaki śpie-

wają, dzieci się 

śmieją, a dąb stary 

wciąż śpi. Zapukał 

dzięcioł i dąb się 

zbudził.  

 Puścił 

pączki, splótł ko-

rzenie i sam w zie-

leń się odział. Za-

szumiał radośnie. 

 Wiosna! 

Wiosna! A ptaki śpiewa-

ją, kwiaty kwitną, trawa 

rośnie, dzieci się śmieją, 

a dąb stary szumi... 

 

 Nawet tu u nas w 

redakcji można poczuć 

tę energię i zapachy 

kwiatów. 

 Coraz cieplej, 

coraz jaśniej, coraz we-

selej. Powoli pojawiają 

się pierwsze liście, a 

trawa wyłania się spod 

śniegu. 

 Idzie wiosna, a 

wraz z nią nowy numer 

naszej gazetki. 

 

Natanael  

Mazurkiewicz, kl. 5C 

Wiosna 

Zespół Szkół nr 48, im. Armii Krajowej, ul. K. Irzykowskiego 1a, Warszawa  

Kwiecień 2018 

Rok 2, numer 10 

Przyjaciele zwierząt 2 

2A była w AK 3 

Chochliki redaktorskie 3 

Poczet Królów Polski 4 

KW klasy 6B 4 

Nasza twórczość 5 

Krzyżówka 6 

W tym numerze: 



 W dniu 28.03 

klasa 2a odwie-

dziła siedzibę 

Straży dla Zwie-

rząt w Warsza-

wie. Uczniowie 

oficjalnie prze-

kazali dary ze-

brane na terenie 

szkoły podczas 

marcowej zbiórki. Ilość 

darów, które mogli prze-

kazać, była imponująca. 

Tylko suchej karmy uda-

ło się zebrać ok.150 kg!  

 Do tego ok. 100 

puszek karmy mokrej, 

zabawki i pluszaki, duże 

pudełko środków czysto-

ści oraz ciepłe koce i ma-

terace. Podczas wizyty w 

siedzibie straży, ucznio-

wie mogli dowiedzieć się, 

w jaki sposób funkcjonu-

je to miejsce, karmili 

zwierzęta, rozmawiali z 

wolontariuszami i wy-

prowadzali psy na spacer.  

 W podziękowa-

niu otrzymali wspaniały 

dyplom uznania, który 

jest wyrazem wdzięczno-

ści dla całej naszej szko-

ły.  

 Pracownicy ser-

decznie zapraszają do 

odwiedzin, wolontariac-

kiej pomocy oraz adopcji 

(oczywiście przemyśla-

nej).  

 Więcej informacji 

http://sdz.org.pl/ 

Klasa 2 A  

wraz z Wychowawcą 

Nasza szkoła przyjacielem zwierząt 
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2a była w AK 

 Podczas obcho-

dów Tygodnia Patrona 

klasa 2a wcieliła się w 

rolę żołnierzy z Armii 

Krajowej.  

 Pierwszym zada-

niem było rozniesienie 

tajnych depesz z zacho-

waniem wszelkich kon-

spiracyjnych zasad. Kie-

dy już wszyscy zostali 

powiadomieni o godzinie 

W, żołnierze przystąpili 

do walk. Każdy miał 

określone zadanie. Dziel-

ni powstańcy visami po-

konywali "Tygrysy". Ran-

nymi zajmowały się sani-

tariuszki, a cywilni miesz-

kańcy gotowali dla po-

wstańców zupę plujkę. 

 Dla wszystkich 

była to wspaniała lekcja 

historii, o czym napisali 

sami uczniowie.... 

Jolanta Marcinkiewicz 

wraz ze swoimi walecz-

nymi uczniami. 
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Chochliki wkradły się do naszej gazetki.
 W numerze 9/2018, na stronie nr 5 na-
szej gazetki błędnie podaliśmy autora zdjęcia 
i tekstu, którym jest pani  Marta Tokarska. 
 Za pomyłkę bardzo serdecznie prze-

praszamy. 

Redakcja 



Mieszko II 

  Urodził się w 990 

r., był synem pierwszego króla 

Polski.  Bolesław Chrobry zapew-

ni ł 

mu wykształcenie, którego ocze-

kuje się od króla. Ojciec szyko-

wał dla niego tron, choć to nie 

było takie oczywiste. Mieszko II 

nie był najstarszym z jego synów, 

ale to właśnie w nim odkrył wiel-

ki talent i szykował dla niego ko-

ronę. 

 Niemcy z powodu nie 

wywiązania się z traktatu, ruszyli 

na Polskę ale nie spodziewali się, że 

granic będzie strzegł przyszły król 

Polski. Mieszko nie tylko postawił 

twardy opór, przez który Niemcy nie 

weszli do Polski, ale jeszcze skończy-

ło to się pokojem dla nas korzyst-

nym. 

 Został koronowany bardzo 

szybko po śmierci Bolesława Chro-

brego już w Boże Narodzenie 1025 r. 

Przydomek Lambert wziął się od 

kłamstw Niemców, a oznacza to gnu-

śny . Mieszko II zmarł 10 lub 11 maja 

1034 r. Wokół jego śmierci krążą róż-

ne legendy, np. że to giermek go za-

bił. 

 

Kazimierz I Odnowiciel 

 Miał 22 lata, kiedy w 

1038 r. musiał uciekać z Polski, 

ogarniętej chaosem buntu ludo-

wego i złupionej podczas cze-

skiego „potopu”. Następne 20 

lat zajęło mu dźwignięcie pań-

stwa z katastrofy, które przesta-

ło istnieć.  

 Kazimierz I Odnowiciel 

przeznaczony był do stanu du-

chownego (stąd jego inny przydo-

mek – Mnich), był w Niemczech 

razem ze swoją matką – Rychezą. 

 Książę zmarł 19 maja 1058 

roku. Udało mu się przywrócić 

potęgę państwa tak bardzo rozdar-

tego po śmierci Mieszka II. Musiał 

co prawda płacić trybut i nie odzy-

skał korony królewskiej, lecz ura-

tował kraj od unicestwienia, jedno-

cześnie umacniając go wewnętrz-

nie, odbudowując administrację 

kościelną, reformując politykę mo-

netarną i 

p o n o w n i e 

kolonizując 

spustoszone 

tereny. 

 

Opracował, 

Adam  

Dziwisz,  

kl.  6C 

przyrodniczym, artystycz-

nym, sportowym. Spotka-

nia naszej klasy odbywają 

się we wtorki na szóstej 

godzinie lekcyjnej.  

 Można przyjść i 

pouczyć się wspólnie do 

sprawdzianu, czy w miłej 

atmosferze odrobić lekcje. 

 KW (koło wsparcia) powstało z 

inicjatywy naszej wychowawczyni, w celu pomocy uczniom 

słabiej radzącym sobie z tematami zajęć z różnych przed-

miotów. Bardzo spodobał nam się ten pomysł, dlatego od 

razu zaangażowaliśmy się w spotkania.  

 Osoby, które czują się pewnie w poszczególnych 

przedmiotach pomagają tym, którzy mają jakieś trudności 

lub czegoś nie rozumieją. Dlatego stworzyliśmy zespoły 

wsparcia w zakresie: humanistycznym, matematycznym, 

Nad wszystkim czuwa pilne 

oko pani Emilii Niedziałek. 

 Zachęcamy do 

skorzystania z naszego po-

mysłu i zrealizowania po-

dobnych działań w Wa-

szych klasach. 

Adam K. i Maciek J. 

klasa 6B 

Kółko wsparcia - KW klasy 6b 
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Twórczość naszych Uczniów 

Szczęście 

 

Szczęście, szczęście 

Co to jest szczęście? 

To radość, uśmiech 

Może być wszędzie 

 

W aptece, w sądzie, na 

policji 

Co to jest szczęście? 

To nasi najbliżsi 

 

Pupile, sąsiedzi, kochani 

rodzice  

Co to jest szczęście? 

To nasze całe życie 

Aleksandra Kadaj,  

kl. 5D   
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Gdy ptaki śpiewają, a dzieci się śmieją,  
gdy drzewa się liśćmi swoimi zielenią,  
gdy trawa przebija się z kocyka śnieżnego,  
a kwiaty pęcznieją i pęcznieją i gdy owady bzyczą jak szalone  
wiesz, że jest WIOSNA. 

Natanael Mazurkiewicz kl.5C 



Polski 

11.Zwierze gromadzące 

zapasy   

12.Ogromny ssak morski 

 

 

 

 

1.Używana przez policję 

drogową  

2.Obchodzimy 30 listo-

pada 

3.Ty, mama i tata to… 

4.Czeka na to każdy 

uczeń 

5.Człowiek tej samej na-

rodowości  

6.Ptasia złodziejka 

7.np. Mokotów, Ursy-

nów  

8.Pasy na jezdni 

9.Najdłuższa żeka Afryki 

(i na świecie)

10.Południowy sąsiad 

 

 

Zasady otrzymania 

niespodzianki:  

 

1. Pierwszych trzech 

uczniów którzy popraw-

nie rozwiążą krzyżówkę 

otrzyma niespodziankę.  

 

2. Gazetkę z rozwiązaną 

krzyżówką należy dostar-

czyć do pokoju Rady 

Rodziców tylko w dniu 

publikacji gazetki. 

Krzyżówka z niespodzianką 
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Redakcja Panorama Irzyka 

 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. 
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Redakcja: 

 

Grono Pedagogiczne 

 

Rafał Lisowski - Dyrektor szkoły  

wraz z Kadrą wice-Dyrektorów 

Joanna Rzępała (etyka) 

ks. Jacek Robak (religia) 

Emilia Niedziałek (język polski) 

Anna Karus-Bakun (wychowawca  

w świetlicy szkolnej) 

Sabina Nowak (Rada Rodziców) 

Redakcja: 

 

Grono Społeczności Uczniowskiej 

 

Mikołaj Ojrzanowski - Przewodniczący Szkoły, 

         kl. 7c 

Zosia Kacprzak, kl. 3k 

Józefina Chailloux, kl. 4d 

Martyna Brzozowska, kl. 5e 

Krystyna Slósarz, kl. 5g 

Natanael Mazurkiewicz, kl. 5c 

Adam Dziwisz, kl. 6c 

Karolina Stelmaszczyk, kl. 7b 

Zuzanna Romanowicz, kl. 7b 

Piotr Kłos, kl. 7b 




