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ZAKOCHANI SĄ WŚRÓD NAS... 



 Co byś zrobił, gdyby 

ktoś zaproponował ci kupno 

niedźwiadka?  

 Książka Łukasza 

Wierzbickiego pod tytułem 

„Dziadek i niedźwiadek” 

opowiada o przygodach mi-

sia Wojtka i jego opieku-

nach: żołnierzach z Armii 

Andersa.  

 Wojtek był prawdzi-

wym niedźwiedziem, który 

pomagał polskim żołnie-

rzom podczas II wojny świa-

towej. Co ciekawe, ta opo-

wieść wydarzyła się na-

prawdę. To jedna z najcie-

kawszych lekcji 

historii.  

Polecam,  

Zosia Kacprzak, 

kl. 3k 

8. Nad prawidłową realizacją czu-

wa opiekun SU oraz przewodni-

czący SU. 

9. Kadencja SU trwa jeden rok. 

10. SU tworzy komisję: 

a) sportu, 

b) życia szkoły, 

c) edukacji. 

11.Nad działaniem komisji czuwa 

vice-przewodniczący. 

12.SU prowadzi i umieszcza na 

bieżąco informację na stronie SU 

na Facebooku oraz na stronie in-

ternetowej. 

13. Hasło przewodnie samorządu 

brzmi: “ Szkoła dla Ucznia, Uczeń 

dla Szkoły”. 

14. Cele szczegółowe SU brzmią: 

a) Reprezentowanie ogółu 

uczniów klas IV-VII 

b) Rozwijanie samorządności 

wśród uczniów 

c) Realizowanie zadań związanych 

z edukacją społeczną 

d) Uczenie samorządności na terenie 

szkoły i poza nią  

e) Podejmowanie inicjatyw zmierza-

jących do podniesienia jakości pracy 

szkoły 

f) Kształtowanie umiejętności zespo-

łowego współdziałania uczniów  

15. Przynajmniej trzy razy w roku 

szkolnym samorząd zbiera się na 

wspólnym posiedzeniu  (Sesji)  

16.Sesję prowadzi przewodniczący 

SU 

17.By mogła odbyć się Sesja potrzeb-

ne jest kworum, które wynosi 15 

osób. 

18. Zmiana regulaminu jest możliwa 

podczas Sesji, gdy za zmianą zagło-

suje przynajmniej ¾ członków SU 

będących na na niej 

19. Pełna nazwa SU brzmi: Samorząd 

Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 

350 w Zespole Szkół nr 48 im. Armii 

Krajowej w Warszawie  

Przewodniczący Samorządu Uczniow-

skiego Mikołaj Ojrzanowski  

MONITOR SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Regulamin Samorządu  

Uczniowskiego 

Uchwalony na I Sesji Samorządu 

Uczniowskiego dnia 4.01.2018 

1.Wszyscy uczniowie klas IV-VII mo-

gą działać w Samorządzie Uczniow-

skim, 

2.Uczniowie poszczególnych klas 

wybierają spośród siebie 3 lub 4 oso-

by - Członków Samorządu Klasowe-

go (reprezentację swojej klasy w Sa-

morządzie Uczniowski), 

3. Członkowie Samorządów Klaso-

wych tworzą Samorząd Uczniowski 

(dalej zwany: SU) 

4.SU ma Przewodniczącego, który 

jest wybierany w wyborach po-

wszechnych, równych i tajnych. 

5. Osoba, która zajmie drugie miejsce 

w głosowaniu na przewodniczącego 

SU zostaje vice-przewodniczącym. 

6. SU spośród siebie wybiera skarbni-

ka, w wyborach tajnych i równych. 

7. Przewodniczący, vice-

przewodniczący oraz skarbnik two-

rzą zarząd (prezydium) SU. 
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starsi to zastanowią się nad tą de-

cyzją. 

 

Rozdział 3. 

Od słów do czynów 

  Razem z sio-

strą zaczęliśmy szukać psa 

na stronach internetowych, 

przeglądać ogłoszenia z 

schronisk.  

 To były wakacje, ja 

wyjechałem do dziadków a 

Julia pojechała nad morze. 

Przed wyjazdem jednak zna-

lazła psa, którego pokazała 

rodzicom i po długich na-

mowach stało się – rodzice 

po raz pierwszy zgodzili się 

zadzwonić na telefon poda-

ny w ogłoszeniu. Termin 

został umówiony. Julia była 

w siódmym niebie.  

 Po powrocie z waka-

cji mama skontaktowała się 

z właścicielem psiunia ponownie, 

aby potwierdzić spotkanie.  

 I tu spotkało nas duże roz-

czarowanie. Okazało się, że piesek 

został już oddany w czyjeś ręce. 

Byliśmy naprawdę niepocieszeni. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 

Maksymilian Położencew, kl. 4c  

 

MARZENIE I JA... 

Rozdział 1. 

Rozmowy z rodzicami 

 Zaczęło się od tego, że 

moja siostra Julia bardzo chcia-

ła mieć psa. Od kilku lat mę-

czyła moich rodziców. 

 Przed Świętami Bożego 

Narodzenia pisała listy do Mi-

kołaja o pieska. Ale Mikołaj 

pieska nie przynosił. 

 Czuła się rozżalona i 

zawiedzona, że nie dostaje tego 

wymarzonego prezentu.  

 

Rozdział 2. 

Grunt to się nie poddawać 

 Ja również chciałem 

mieć psa i popierałem moją sio-

strę w tym temacie. 

 Prowadziliśmy rozmo-

wy z rodzicami prosząc o no-

wego członka naszej rodziny. 

Mama jak i tata mówili nam, że 

aby mieć psa trzeba być odpo-

wiedzialnym, zorganizowa-

nym. Piesek to nie zabawka, 

którą można zostawić kiedy się 

znudzi. Nasze prośby i rozmo-

wy na początku nie dawały 

efektu. Rodzice powiedzieli 

nam, że jak będziemy trochę 
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Ten artykuł może składać się ze 150-

200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzędzie pro-

mocji, możesz użyć treści z artykułów 

prasowych, badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego celu, 

przede wszystkim prezentuj przydat-

ne informacje. Mogą to być artykuły 

własne, kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta produk-

tu, a także artykuły z innych źródeł 

lub z sieci Web. 

Większość danych możesz przenieść 

do witryny sieci Web. w programie 

Ten artykuł może składać 

się z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki 

to ważny etap dodawania 

zawartości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft 

Publisher znajdziesz tysiące 

obrazków ClipArt, które 

można importować do two-

rzonych biuletynów. Mo-

żesz też użyć specjalnych 

narzędzi do rysowania 

kształtów i symboli. 

PANORAMA IRZYKA STR. 4 

 Zuzia Patrycy to nasza szkolna koleżanka z 

4c - zawsze uśmiechnięta i gotowa pomóc innym.  

 

 Cztery miesiące temu lekarze odkryli, że 

choruje na nowotwór złośliwy kości.  

 

 Teraz sama potrzebuje naszej pomocy - już 

niedługo będzie miała operację wycięcia nowotwo-

ru, po której czeka ją długa i trudna rehabilitacja.  

 

 Taka rehabilitacja jest konieczna, żeby Zu-

zia odzyskała sprawność, ale jest też bardzo droga, 

stąd różne pomysły na zbiórkę pieniędzy, w tym 1% 

z podatków rozliczanych przez naszych rodziców. 

 

 Jeśli to możliwe, poproście Waszych rodzi-

ców o takie wsparcie. To nic nie kosztuje o pomóc 

może bardzo dużo!!! 

Agnieszka Engel wraz z ekipą klasową 4c 



 I znów byłam z nim. 

Czas mijał. Jerzyk ożenił się, 

urodziły się dzieci. Wieczo-

rami, zwłaszcza zimą, Jerzyk 

brał mnie z półki i czytał baj-

ki swoim dzieciom. Zasypia-

ły potem spokojnie, a ja by-

łam z siebie dumna i bardzo 

szczęśliwa. Niestety czas po-

wojenny nie był łatwy. Była 

potworna bieda, a moja ro-

dzina często nie miała co 

jeść. Wciąż drżałam, żeby 

nie wykorzystali mnie jako 

podpałki, lub nie sprzedali 

mnie za kawałek chleba. Ale 

stało się.  Babcia nie mogła 

patrzeć jak jej wnuczki gło-

dują i w tajemnicy przed Je-

rzykiem sprzedała mnie do-

mokrążcy, który skupował 

stare szmaty. - Trudno – po-

myślałam- pewnie za uzy-

skane pieniądze choć przez 

chwilę uda im się zapomnieć 

o biedzie. 

 Domokrążca jeździł 

po wioskach i miasteczkach, 

handlował różnymi rzecza-

mi, aż któregoś dnia poje-

chał do Krakowa. Sprzedał 

mnie staremu antykwariu-

szowi i w ten oto sposób tra-

fiłam do antykwariatu. Było 

tu ciepło i przytulnie, ale 

nikt z odwiedzających go 

osób nie był zainteresowany 

tak zniszczoną i starą już 

książką, jaką byłam.  Anty-

kwariusz często brał mnie 

do ręki, oglądał i nieraz wi-

działam łzę w jego oku, gdy 

palcami przesuwał po znisz-

czonych kartkach. Pewnego 

dnia  położył mnie na wysta-

wie, a w miejscu, gdzie mia-

łam niewielką dziurę w okład-

ce, nakleił cenę. Nie byłam już 

tak piękna jak kiedyś. 

 Nikt już nie lubił czytać 

książek. Wszyscy mieli telefo-

ny, laptopy, komputery – był 

obraz i dźwięk. Nie trzeba by-

ło wytężać myśli i wyobraźni, 

wszystko miało swoją formę i 

kolor. Nikt już o książkach nie 

pamiętał. Lecz pewnego zi-

mowego dnia przy antykwa-

riacie zatrzymała się mała 

dziewczynka w zielonym 

płaszczyku. Wyglądała ina-

czej niż wszyscy. Popatrzyła 

na mnie i weszła do sklepu.  

 - Przepraszam, ile kosz-

tuje ta książka? – zapytała 

dziewczynka wskazując na 

mnie. Jej głos był bardzo miły. 

Ona mi kogoś przypominała.  

 - Kosztuje 10 złotych, 

ale leży już tutaj bardzo dłu-

go, więc mogę cenę obniżyć 

do pięciu złotych. – powie-

dział antykwariusz. - To po-

proszę – odpowiedziała 

dziewczynka. Pan podał mnie 

dziewczynce, a jej zziębnięte 

palce ledwie mnie 

uniosły.  Dziew-

czynka schowała 

mnie do tornistra i 

pobiegła do domu. 

Znów miałam rodzi-

nę, a dziewczynka 

bardzo przypominała 

mi Helenkę, moją 

pierwszą właściciel-

kę. Po kilku latach z 

Hanią, bo tak się na-

zywała dziewczynka, 

znów znalazłam się 

na półce. Jest rok 2017 

– skończyłam sto lat. Jestem 

już bardzo zmęczoną książką, 

ale za to bardzo szczęśliwą. 

Dużo przeszłam i nie wiem, 

jak długo jeszcze będę mogła 

dawać dzieciom radość, pobu-

dzać ich wyobraźnię, ale 

chciałabym robić to jak naj-

dłużej, by kształtować ich po-

stawy, uczyć odróżniać dobro 

od zła, opisywać świat i prze-

żywać z nimi niesamowite 

przygody, byleby tylko dzieci 

chciały mnie czytać i by mnie 

umiały szanować. A Hania? 

Hania cały czas mnie czyta! 

Krystyna Slósarz, kl. 5g 
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Przydomek Chrobry otrzy-

mał w uznaniu jego królew-

skich rządów. Chrobry ozna-

cza śmiały, odważny, wiel-

kiego serca. Ciekawostka: 

Bolesław Chrobry kazał 

wybijać zęby za nieprze-

strzeganie postu. 

 

Mieszko I urodził się 

około 931 r.  Był synem 

Siemomysła. Władcą Pol-

ski został w okolicach 960 

r.Mieszko I nie był kró-

lem, ale był księciem. 

Nasz pierwszy historycz-

ny władca był mądry i 

przewidywalny. W 965 r. 

poślubił czeską księżniczkę 

Dobrawę. Po ślubie, w 966 r. 

przyjął chrzest od Czechów 

dla siebie jak i dla Polski, co 

oznaczało, że Polska dołącza 

do chrześcijańskiego grona. 

Mieszko I spłodził przyszłe-

go króla Polski Bolesława I 

Chrobrego. Mieszko I zmarł 

w 992 r. Powstało wiele le-

gend o Mieszku I, m.in. to że 

urodził się niewidomy, a 

wzrok odzyskał w wieku 7 

lat. Ciekawostka: W latach 

1945-1989 widniał na bank-

nocie 2000 zł.  

Adam Dziwisz, kl. 6c 

 BOLESŁAW I CHROBRY      MIESZKO I 

 Bolesław I Chrobry 

urodził się w 967 r. Był sy-

nem Mieszka I. Władcą Pol-

ski został w 992 r. po śmierci 

ojca. Wielkim sukcesem Bo-

lesława by-

ło zdobycie 

Kijowa w 

1018 r. Bole-

sław także 

s p ł o d z i ł 

przyszłego 

króla Polski 

Mieszka II 

L a m ber ta . 

Tuż przed 

śmiercią w 

1025 r. Bole-

sław I Chrobry koronował 

się na  króla Polski. Wcze-

śniej był księciem jak jego 

ojciec Mieszko I. Bolesław I 

Chrobry zmarł w 1025 r. 
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RADZIE RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY 

DZIĘKUJEMY  

ZA OKAZYWANE NAM WSPARCIE ORAZ 

SFINANSOWANIE DRUKU NASZEJ GAZETKI. 

REDAKCJA. 



      b) Zatwierdzenie 
wniosku 
 4. Przyjęcie regula-
min SU. 

 5. Dyskusja doty-
cząca regulaminu 
“Szczęśliwego Numer-
ka” 

 6. Pozytywne zaopinio-
wanie Regulaminu 
“Szczęśliwego Numerka” 
 7. Powołanie komisji: 
      a) sportu 
      b) życia szkoły 
      c) edukacji 
 8. Przyjęcie składu ko-
misji 
    a) sportu  
    b) życia szkoły 
    c) edukacji 
 9. Sprawy bieżące 
 10. Zamknięcie obrad 

PROTOKÓŁ I SESJI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z DNIA 4.01.2018 

 1. Otwarcie Sesji 
 2. Zmiana 7 punk-
tu dziennego na: 
“Zaopiniowanie Regula-

minu Szczęśliwego Nu-
merka” 
 3. Zapoznanie 
członków SU z regula-
minem 
      a) Wniosek Piotra 
Kłosa o wprowadzenie 
dodatkowej Sesji SU na 
początku roku 
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