
UKS „Irzyk”  
wygrywa na Narodowym 

więcej na stronie 4-5 

Witamy w nowym (już 

2.) numerze Panoramy 

Irzyka. Wiemy, że za 

chwilę wakacje ... Słoń-

ce przygrzewa, a myśli 

są już daleko stąd:) Ale 

zatrzymajcie jeszcze na 

chwilę i przeczytajcie 

wywiad z naszymi Orła-

mi  - zwycięzcami XVII 

edycji Turnieju o Puchar 

Tymbarku. A może za-

ciekawi Was, któraś z 

recenzji i stanie się ona 

inspiracją do weryfikacji 

wakacyjnych planów? 

Czytajcie, szukajcie, do-

ciekajcie i.... przysyłajcie 

nam nowe pomysły. 

Czekamy na nie! 

Życzymy Wam udanych 

wakacji i do zobaczenia 

we wrześniu:) 
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 UKS „Irzyk” Zwycięzcą! 

 Chłopiec z karabinem 
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W dniu 26.04.2017 roku razem z 

moją klasą IV fi oraz Paniami Bar-

barą Bednarczyk i Agatą Bochnac-

ką wybrałam się do Teatru Rampa 

na spektakl pt: .Pinokio" , czyli 

„Świerszczowe opowieści”. Był to 

familijny musical  przygotowany na 

podstawie książki Carla Collodiego 

pod tym samym tytułem. Spektakl 

opowiada o losach drewnianego pa-

jacyka, którego z kawałka mówią-

cego drewna wyrzeźbił Dżepetto. 

Szybko okazało się, że drewniany 

pajacyk był wyjątkowo niegrzecz-

ny, często wybrzydzał i kaprysił. 

Bardzo lubił dokuczać innym, nie-

ustannie na coś narzekał i stale 

marudził. Był nie do wytrzymania. 

W trakcie przedstawienia obser-

wujemy, jak Pinokio z niesfornej 

kukiełki przeobraża się w całkiem 

miłego pajacyka, uczy się dobrych 

manier i odpowiedzialności. Nabywa 

doświadczeń życiowych, które 

zmieniają jego postawę na lepszą, 

zwłaszcza wobec taty. Za zmianę w 

dobrego, kochającego syna na koń-

cu spotyka go zasłużona nagroda. 

Gorąco polecam ten spektakl, który 

uczy nas, że należy być dobrym i 

miłym dla innych, gdyż dobro dane 

drugiemu człowiekowi, zawsze do 

nas powróci. Czasem musimy na to 

tylko trochę poczekać, ale uważam, 

że chociaż czasami to trudne, to 

jednak warto być dobrym. Przed-

stawienie to przekonało mnie, że 

powinno się  całe życie pracować nad 

swoim charakterem i że na dobrym 

uczynku nigdy się nie traci. Po obej-

rzeniu tej inscenizacji chętnie się-

gnę po książkę, bo przyznam, że 

niektóre fragmenty, jak to w przed-

stawieniach bywa, zostały zminima-

lizowane i czuję lekki niedosyt. 

 

Twórcy:  

muzyka: Tomasz Bajerski  

reżyseria: Cezary Domagała  

scenografia: Marek Lewandowski  

choreografia: Emil Wesołowski  

kierownictwo produkcji: Małgorza-

ta Piątek-Roman 

gorąco polecam 

Wiktoria Górska, klasa IV fi  
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 Chłopiec z karabinem 

Mały Powstaniec jest symbolem dzie-

ci walczących w Powstaniu Warszaw-

skim, które z narażeniem życia wspo-

magały działania wojenne walczących 

powstańców. 

Kilkunastoletni chłopcy nalegali, aby 

przyjęto ich w oddziały żołnierzy 

walczących ze znienawidzonym oku-

pantem. Część z nich była przeszko-

lona przez wyspecjalizowane jed-

nostki, ale większość nabywała do-

świadczenie w ulicznych walkach. 

Walcząca młodzież pełniła służbę jako 

łącznicy, przewodnicy w kanałach, z 

bronią w ręku pełnili służbę liniową na 

barykadach, niszczyli butelkami z 

benzyną niemieckie czołgi.  Ich odwa-

ga i determinacja niejednokrotnie 

przewyższała postawę dorosłych żoł-

nierzy. 

 W uznaniu zasług bojowych wielu zo-

stało awansowanych oraz odznaczo-

nych wysokimi odznaczeniami wojsko-

wymi m. in. Krzyżami Walecznych, 

Krzyżami Zasługi z Mieczami, a naj-

bardziej zasłużeni nawet Orderami 

Virtuti Militari. 

1100 chłopców trafiło do niewoli. Byli 

to najmłodsi jeńcy w historii wojen 

stanowiący grupę jedyną, niepowta-

rzalną i nieporównywalną z żadną inną. 

Niestety duża część młodych ludzi 

została ranna w wyniku walk, a niektó-

rzy nawet polegli na polu chwały. 

Cześć i chwała Bohaterom! 

 

Oliwier Tyczyno, kl. 3AG 



W naszej szkole zorganizowany  

Z okazji Dnia Dziecka w naszej szko-

le dla wszystkich uczniów przewi-

dziano wiele atrakcji. 

Rada Rodziców zorganizowała cieka-

we 

pokazy i eksperymenty przyrodnicze, 

a 

także 

zimny 

po-

częstunek – lody:) 

Grupa teatralna „Szalej” pod opieką 

Pani Emilii Niedziałek zaprosiła nas 

na kolorowy i pouczający spektakl pt. 

"Król Lew". Byliśmy zachwyceni. 

 Natomiast nauczyciele zabrali nas w 

zaczarowany świat baśni. Przygoto-

wali dla nas mądrą i  zabawną insce-

nizację.  Bra-

wom nie było 

końca. 

To był wspa-
niały dzień!                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i foto: 

Mikołaj Ojrzanowski, kl. 6c 
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„Mango nie mów nikomu”, 

książka napisana przez Wendy 

Mass. 
To ciepła, zaskakująca, pełna 

zwrotów akcji i pozytywnych 

uczuć lektura. 
Nie jest na oparta na autentycz-

nych faktach,  ale każdy może 

być synestetykiem tak jak Mia. 
Mia ma 13 lat oraz młodszego 

11 letniego brata Zacka i star-

szą 

 

siostrę Beth oraz kochających 

rodziców, ale nikt z nich oprócz 

Mango nie wie o sekrecie Mii. 
Mówi się, że ,,Czasami inność 

polega na tym, że widzi się wię-

cej niż dostrzegają wszyscy” 
„Mango nie mów nikomu” opo-

wiada o trudzie bycia innym i o 

tym, że słowa mogą pozostać w 

pamięci na lata. 

polecam  -   Dorota Malec, kl. 4g 
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Mango, bo jego mruczenie ma barwę tego owocu…  

 Dzień Dziecka w Irzyku 
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2 maja na Stadionie PGE Naro-

dowym w Warszawie zakończyła 

się XVII edycja Turnieju „Z 

Podwórka na Stadion o Puchar 

Tymbarku”. W kategorii U-10 

wygrała drużyna województwa 

mazowieckiego reprezentowana 

przez UKS „Irzyk”. To ogromny 
sukces zarówno klubu, jak i naszej 
szkoły. Ośmiu z dziesięciu chłopców 
zwycięskiej drużyny to uczniowie 
SP350. 
  

W Wielkim Finale nasi koledzy 

zmierzyli się z zespołem UKS 

4 Kostrzyn nad Odrą z woje-

wództwa lubuskiego i pokonali 

rywali 2:1.  

 

UKS Bemowską Szkołę Sportu 

"IRZYK" reprezentowała druży-

na rocznika 2007 w składzie: 

Maciej Ostrowski, Jan Opala, 

Maciej Nowicki, Mateusz Ci-

chocki, Maciej Jędrzejczyk, 

Tomasz Czajkowski, Karol For-

nal, Patryk Mazur, Szymon 

Woźniakowski i Jan Kownacki 

pod kierunkiem trenerów - Ar-

kadiusza Szafranka i Kamila 

Marczaka. 
  

Mateusz Cichocki z UKS 

"Irzyk" został wybrany Naj-

lepszym Zawodnikiem Turnieju 

w kategorii U-10, a trener 

UKS "Irzyk" - Arkadiusz 

Szafranek, został wybrany 

„Najlepszym trenerem” XVII 

edycji „Z Podwórka na Stadion 

o Puchar Tymbarku”. 

  

Nagrodą dla zwycięskiej druży-

ny są bilety na mecz Polska-

Rumunia w ramach eliminacji do 

Mistrzostw Świata oraz spotka-

nie z reprezentacją narodową. 

Z Mateuszem Cichockim i Tom-

kiem Czajkowskim rozmawia 

Piotrek Czajkowski. 

  

P.C. Tomek, powiedz kilka 

słów o waszej drużynie. 

T.C.: Gramy razem od 4 lat. W 

naszej drużynie jest dużo uta-

lentowanych zawodników, każdy 

zna swoja rolę. Gramy dobrze, 

uzupełniamy się nawzajem, w 

drużynie jest bardzo dobra at-

mosfera. Poza tym bardzo się 

lubimy i mamy fajnego trenera, 

który nas mobilizuje i wspiera. I 

lubimy grać w piłkę. 

  

P.C. Jak długo przygotowywa-

liście się do Turnieju „Z Po-

dwórka na Stadion o Puchar 

Tymbarku”? 

  

M.C.: Przygotowania zaczęły się 
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UKS „Irzyk”  
wygrywa na Narodowym c.d. 



już w 2016 roku. Wygraliśmy 

eliminacje powiatowe, a potem 

finał wojewódzki. Od początku 

naszym celem był finał na Naro-

dowym. To było nasze marzenie. 

Wiedzieliśmy, że wygrana jest 

możliwa, bo już kilka razy zaj-

mowaliśmy pierwsze miejsce w 

turniejach. Udało się. Wygrali-

śmy! Marzenia się spełniły! 

  

P.C.: Tomku, który moment w 

turnieju uważasz za najważ-

niejszy? 

  

T.C.: Było kilka trudnych mo-

mentów i w eliminacjach powia-

towych i w wojewódzkich. We-

dług mnie najważniejszym i naj-

trudniejszym momentem tur-

nieju był półfinał. Graliśmy z 

drużyną z Międzychodu. Mecz 

był bardzo wyrównany. Na 

szczęście Maciek Nowicki 

strzelił zwycięską bramkę w 

końcówce drugiej połowy…i 

Wielki Finał był nasz! 

  

P. C.: Mati, co czułeś przed 

wejściem na murawę Stadio-

nu? 

  

M.C.: Czułem wielką radość i 

myślałem jak najlepiej zagrać. 

Wszyscy byliśmy bardzo sku-

pieni. To niesamowite uczucie 

grać, strzelać bramki i wygrać 

na Stadionie Narodowym. To był 

bardzo ciekawy turniej. Roze-

graliśmy dużo meczów i spotka-

liśmy wiele znanych osób: Zbi-

gniewa Bońka, Adama Nawałkę i 

Jana Tomaszewskiego. Wielka 

przygoda! 

  

P.C.: Zdobyłeś tytuł Najlep-

szego Zawodnika Turnieju w 

kategorii U-10. 

  

M.C.: Tak. Ta nagroda jest dla 

mnie bardzo ważna, ponieważ 

wręczał mi ją Pan Adam Nawał-

ka. 

  

P.C.: Jakie były emocje po 

wygranej? 

  

M.C.: Czułem radość i satysfak-

cję. Emocje były tak duże, że na 

początku nie zdawaliśmy sobie 

sprawy z wygranej. Wszyscy 

bardzo się cieszyliśmy. 

  

P.C.: Macie już kolejne plany 

i cele do zrealizowania? 

T.C.:  Na razie ciągle jeszcze 

myślimy o „Tymbarku”. Przed 

nami spotkanie z reprezentacją 

i mecz Polska-Rumunia. W 

czerwcu gramy w Klubowych 

Mistrzostwach Polski i bierze-

my udział w dwóch turniejach 

piłkarskich. Zawsze staramy się 

dać z siebie sto procent, więc 

zawsze chcemy wygrać. 

P.C.: Dziękuje za rozmowę. 

Rok 1, numer 2 Str. 5 



Czy ma Pan rodzeństwo? 

- Nie, jestem jedynakiem, z 

jego wszystkimi dobrymi i 

złymi cechami, ale tych do-

brych jest więcej. 

- Skąd wzięła się u Pana chęć 

do pisania książek dla 

dzieci? 

- Wszystko przez 

mego syna. Miałem 

dwadzieścia dwa lata, 

gdy się urodził mój 

syn i chciałem pisać 

dla niego i o nim. Gdy-

by się nie urodził, to 

być może nie pisałbym 

dla dzieci, ale chwała 

Bogu urodził się i mia-

łem taką inspirację 

tuż obok mnie, przez 

cały czas. 

- Na kim się Pan wzorował? 

- Miałem kilku pisarzy, któ-

rych bardzo lubiłem jako 

dziecko, na przykład uwiel-

białem Edmunda Niziurskie-

go. To był mój ukochany pi-

sarz, przez wiele lat. 

- Czy oprócz „Kacperiady” i 

„Księgi uczuć” napisał Pan 

książki oparte na faktach? 

- Szczerze mówiąc, prawie 

wszystkie, bo nawet jeżeli 

nie zdradzam, że niektóre 

opowiadania są prawdziwe, to 

czasami tak jest. Wielu mo-

ich bohaterów obdarzyłem 

moimi przygodami. Na przy-

kład detektyw Pozytywka 

mieszka w kamienicy, która 

jest wypełniona osobami, któ-

re znam z przeszłości. Pan 

Mietek to jest prawdziwa 

postać, pani Majewska to 

jest moja prawdziwa, zrzę-

dząca sąsiadka skądś tam…. 

Także bardzo dużo postaci 

jest z życia wziętych. 

- Czy od razu po napisaniu 

książki chce Pan napisać ko-

lejną? 

- Gorzej. W trakcie pisania 

książki mam ochotę rzucić tę 

książkę i napisać kolejną. Ale 

trzeba być konsekwentnym i 

powstrzymywać się, i skoń-

czyć pracę. 

- Przez jaką książkę z dzie-

ciństwa zaczął Pan opisywać 

swoje historie? 

- Chyba najważniejszą książ-

ką w moim życiu była ta, któ-

rą jako pierwszą przeczyta-

łem z przyjemnością. To był 

„Finek” Jana Grabowskiego. 

- Dziękuję za rozmowę. 

- Bardzo proszę. 

  

Rozmawiała: 

Martyna Brzo-

zowska, klasa 

4E 

  

  

Wywiad został prze-

prowadzony w dniu 

20.05.2017 roku 

podczas Warszaw-

skich Targów Książ-

ki, które odbyły się 

na Stadionie Naro-

dowym w Warsza-

wie. 

Grzegorz Kasdepke 

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i 

Nauk Politycznych Uniwersytetu War-

szawskiego. Od 1995 do 2000 r. re-

daktor naczelny magazynu dla dzieci 

"Świerszczyk". Autor wielu bajek i 

opowiadań dla dzieci publikowanych w 

"Świerszczyku", "Ciuchci" i 

"Komiksowie", scenarzysta programów 

dla dzieci ("Ciuchcia", "Budzik", 

"Podwieczorek u Mini i Maxa") oraz 

seriali telewizyjnych (m.in. telenoweli 

"Klan"). Autor i współautor książek dla 

dzieci. Jego twórczość charakteryzuje 

się niezwykłym zrozumieniem psychiki 

dziecka i ciepłym humorem. 

Laureat wielu prestiżowych nagród, 

m.in. nagrody im. Kornela Makuszyń-

skiego za Kacperiadę (2002 r.), dwu-

krotnie Nagrody Edukacja XXI za: Co 

to znaczy (2003 r.) i Bon czy ton 

(2005 r.). 
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Kuba i Buba potrafią czasami doprowadzić do szału nie tylko rodziców czy pozostałych 

członków rodziny, ale także zupełnie obcych ludzi. Jak również nauczycieli.  

Wywiad z Grzegorzem Kasdepke. Rozmawia Martyna Brzozowska. 



 

 

Dobiega końca rok szkolny  

2016/2017 ogłoszony przez MEN 

Rokiem Wolontariatu Szkolnego. 

Idea wolontariatu spotyka się w 

naszym środowisku szkolnym z 

aprobatą, uznaniem i ogromnym 

zaangażowaniem Dyrekcji, Na-

uczycieli, Rodziców i Uczniów. W 

tym roku szkolnym 

organizowaliśmy wiele 

ważnych akcji:  

» Woda dla przedszko-

la i szkoły w Essengu 

–  wolontariat nie zna 

granic 

» Szlachetna Paczka 

» systematyczne odwiedziny 

uczniów w Domu Kombatanta 

» zbiórka maskotek dla dzieci 

oczekujących na trudne badania i 

diagnozy 

» Opatrunek na ratunek 

» Cała Polska czyta dzieciom  

» charytatywne kiermasze świą-

teczne 

» Dzieci dzieciom-przedstawienia 

teatralne dla 

młodszych 

kolegów 

» Zabawki dla 

Kamerunu 

» wspaniałe 

przedstawienie Kabaretu Nauczy-

cieli z okazji Dnia Dziecka 

» bezinteresowna pomoc w nauce  

» zbiórka książek dla dzieci cho-

rych 

 

» zbiórka pieczywa i karmy dla 

zwierząt  

» Piórniki dla Afryki (planowana na 

czerwiec i wrzesień). 

Pragniemy jeszcze raz gorąco po-

dziękować wszystkim Kochanym –  

Małym i Dużym  Wolontariuszom, 

których troska i działania, dary, 

praca, czasem drobny gest lub 

uśmiech  zmieniają  tak wiele. 

Joanna Rzępała, koordynator  

Wolontariatu  

szkolnego 

ks. Jacek Robak 

Rok 1, numer 2 
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EDUKACJA, RELAKS, ZDROWIE 

-WAŻNY PROJEKT NA BEMOWIE 

Na terenie naszej szkoły może 

powstać niezwykła prze-

strzeń dla wypoczynku, re-

kreacji i edukacji przez za-

bawę! 

 

 W ramach IV edycji budże-

tu partycypacyjnego w War-

szawie został dopuszczony do 

głosowania projekt nr 749 

pt.: „IRZYKOWY” OGRÓD ZMY-

SŁÓW PRZY ZESPOLE 

SZKÓŁ NR 

48 IM. AR-

MII KRA-

JOWEJ, UL. 

IRZYKOW-

SKIEGO 1A 

Aby ogród 

powstał po-

trzebujemy 

jak najwięcej głosów! 

GŁOS 

 

www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

 

wybierz dzielnicę Bemowo Ob-

szar: Chrzanów, Jelonki Północ-

ne, Jelonki Południowe 

I ZAGŁOSUJ 

na projekt nr 749 – 

„Irzykowy” Ogród Zmysłów. 



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 Uczniowskiej 

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 Wy-
dawcę 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.  

Urokliwy Ulanów 

W maju uczniowie klas szóstych wzięli udział w trzydniowej wycieczce 

do Ulanowa. Nasz ośrodek znajdował się  w pobliżu rzeki Tanew i oto-

czony był drzewami. Rano budził nas śpiew ptaków. 
 Pierwsze dwa dni spędziliśmy na zabawach sportowych, mar-

szach orientacyjnych i innych grach na terenie ośrodka. Nauczyliśmy się 

współpracować w grupie i pokonywać własne słabości.   Trzeciego dnia 

pojechaliśmy do Lublina. W mieście tym zwiedzaliśmy Stare Miasto, 

które zachwyciło nas swoją architekturą. Ciekawa okazała się też gra, 

która pozwoliła nam wykorzystać wszystkie nasze umiejętności: spo-

strzegawczość, orientację, logiczne myślenie.... 
  Wróciliśmy zachwyceni i już czekamy z niecierpliwością na na-

stępną  wycieczkę:) 
Mikołaj Ojrzanowski kl.6c 
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