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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer „Małego Redaktora”. Jest to 
pisemko redagowane przez czwartoklasistów, adresowane przede wszystkim do 
uczniów szkoły podstawowej. Ale nie tylko. Mamy nadzieję, że znajdziemy 
życzliwych czytelników także wśród młodszych kolegów i gimnazjalistów. 

Na łamach „Małego Redaktora” pragniemy pisać o życiu szkoły, o 
naszych zainteresowaniach i pasjach. Dlatego w naszym pisemku znajdą się 
artykuły o turystyce, zwierzętach, komputerach, modzie i poezji. Będziemy też 
rozmawiać z ciekawymi ludźmi i recenzować interesujące nas filmy i książki. 
Nie zabraknie także miejsca na humor i satyrę oraz różnego rodzaju krzyżówki i 
łamigłówki.

Chcielibyśmy, aby nasze pisemko czytane było przez wszystkich, dlatego 
zachęcamy Was do współpracy. 

Oto nasza redakcja
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Mamy dwie ważne informacje dla Czytelników naszej gazetki.  

Po pierwsze – wydajemy właśnie trzydziesty, jubileuszowy  numer 

naszego pisemka. 

Po drugie – dotychczasowi redaktorzy przeszli do gimnazjum i być 

może zasilą skład redakcji gimnazjalnej gazetki „Czarno na białym”. Dla-

tego pragniemy przedstawić nową redakcję złożoną głównie z uczniów 

klas czwartych oraz redaktorów poszczególnych działów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Żuchowska, Kornel Olesiński, Maja Mieloch, Paweł Geller, Joasia 

Markiewicz, Julia Kąkolewska, Magda Rużyc, Marta Chełmińska, Wojtek 

Ulinowski, Alan Zacharzewski, Marcel Olesiński, Michał Feluś, Maciek 

Mazurek, Patryk Witkowski, Michał Szeniawski, Ada Aramayo-Palińska, 

Dominika Krata, Martyna Książek, Weronika Wrzosek 
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Od Redakcji 
 

Klasy szóste a i b odeszły do naszego gimnazjum. Teraz my, klasy czwar-

te, jesteśmy spadkobiercami ich gazetki, która zdobywała przez trzy kolejne 

lata pierwsze miejsca w ogólnowarszawskim konkursie ”Gazetki Warszaw-

skich Dzieci”. Postaramy się utrzymać tradycję zdobywania laurów. Jeżeli ma-

cie jakieś sugestie, chcielibyście wprowadzić jakieś innowacje w naszej szkol-

nej gazetce – czekamy na wasze pomysły w redakcji „Małego Redaktora” 

w sali 215. Spotkania zespołu odbywają się w każdą środę o godzinie 8.10 
 

 

 



Nr 6 ( 63)   23-09-2006 

 

6 / 2006  

Mały Redaktor 
Miesięcznik Uczniów Szkoły Podstawowej nr 339 
23  września  2006   Nr 6 (63)    Wydawca:  Koło Polonistyczne 
 
 

 

Rozpoczynamy kolejny siódmy już rok wydawania naszego szkolnego 

miesięcznika „Mały Redaktor”. Ponad połowa redakcji ukończyła szkołę 

podstawową i odeszła do gimnazjum. Jednocześnie jednak pojawili się nowi 

redaktorzy z klas czwartych, którzy zasilili redakcję. Wśród nich najwięcej 

jest uczniów z klasy 4a. Wszyscy są chętni do pracy i pełni zapału. Mamy 

nadzieję, że wspólnie utrzymamy poziom naszego pisemka, weźmiemy 

udział kolejnych konkursach i jak w poprzednich latach zdobędziemy cenne 

nagrody !!! Oto zdjęcie naszej nowej redakcji. 
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Nasza gazetka Mały Redaktor rozpoczyna 9. rok pracy. Przedstawiamy 

wam odmłodzony skład redakcji. Większość naszych dziennikarzy odeszła 

do gimnazjum. Witamy nowych redaktorów z klas czwartych i życzymy im 

połamania piór i wspaniałych sukcesów !!! 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

W tym roku z naszej wspaniałej redakcji, naszej wspaniałej gazetki 

odchodzą szóstoklasiści - Maja Leśniewska, Ewa Białoszewska, Piotr 

Izdebski oraz redaktorki, które piszą najdłużej - Magda Unger 

i Agnieszka Kosińska.   

 Muszę przyznać, że bardzo trudno jest nam rozstać się z „ Małym 

Redaktorem ”, lecz jeszcze najtrudniej z opiekunką gazetki Panią 

Barbarą Zarembą. Mamy nadzieję, że klasy IV, które przyjdą 

w przyszłym roku, wesprą redakcję, do czego ich zachęcam, 

i wyrosną na takich redaktorów jak my,  czego im serdecznie życzę. 

Mam nadzieję, że Pani Zaremba pozwoli nam od czasu do czasu 

przyjść na spotkanie redakcji.  

W przyszłym roku chcielibyśmy pracować w zespole 

redakcyjnym gazetki gimnazjalnej, lecz na pewno nigdy nie 

zapomnimy wspaniałych lat w redakcji „ Małego Redaktora ”. 
 

     Agnieszka Kosińska, klasa 6a  
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W tym roku mija dziesiąta rocznica 

powstania naszej gazetki. Dokładnie 23 

września 1999 roku ukazał się pierwszy 

numer miesięcznika „Mały Redaktor”. 

Założyła go Pani Barbara Zaremba wraz 

z uczniami klas czwartych uczestniczą-

cymi w zajęciach koła polonistycznego. 

Od samego początku w gazetce powstały 

działy tematyczne, których większość 

przetrwała do dziś. Już w pierwszym ro-

ku powstania została nagrodzona w kon-

kursie gazetek szkolnych zorganizowa-

nym przez redakcję gazety „Południe”. Później przyszły prestiżowe nagrody 

w warszawskich konkursach organizowanych przez „Życie Warszawy” pod 

patronatem Marszałka Sejmu Marka Borowskiego. Dwukrotnie nasza gazet-

ka okazała się najlepszą w Warszawie w kategorii szkół podstawowych. 

Z powodzeniem też uczestniczyliśmy w konkursach dzielnicowych i w Fe-

stiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa.  

W tym roku po raz kolejny zmienił się zasadniczo skład redakcji. Nasi 

starsi koledzy odeszli do gimnazjów, a do redakcji przyszli nowi uczniowie 

z klas czwartych.  Z zainteresowaniem obejrzeli archiwalne pierwsze nume-

ry naszej gazetki, której założyciele są dziś studentami. Mamy nadzieję, że 

odmłodzony skład kontynuował będzie dobre tradycje swoich poprzedników 

i gazetka powiększy krąg czytelników i zdobędzie jeszcze niejedną nagrodę 

w kolejnych konkursach.  

         Redakcja 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

To już setny numer !!! 
 

Aż trudno uwierzyć, że to już setny numer gazetki „Mały Redaktor”. 

Pomysł jej założenia narodził się ponad 10 lat temu. Od tego czasu, 

nieprzerwanie, ukazują się kolejne numery. Każdy z nich redaguje nasz 

redaktor naczelny - nauczycielka języka polskiego Pani Barbara Zaremba. Co 

miesiąc na oszklonych drzwiach sali muzycznej, w miejscu widocznym 

i dostępnym dla wszystkich, ukazuje się nowy numer. Artykuły ilustrowane są 

często zdjęciami wykonanymi przez redaktorów, dzięki  czemu gazetka ma 

piękną, bogatą szatę graficzną. Każdy czytelnik może znaleźć w gazetce coś 

dla siebie – jedni w dziale niusów ze szkoły i świata, inni w dziale turystyki, 

muzyki, sportu, wywiadów, recenzji, zwierząt, w dziale literackim i poetyckim. 

Jest także rubryka dla amatorów smakowitych potraw.  

W każdy czwartek o godzinie 8:10 spotykamy się w sali 215 na kółku 

redaktorskim, na którym omawiamy nasze artykuły, ustalamy sprawy 

organizacyjne, dyskutujemy o bieżących wydarzeniach i szkolimy nasze 

dziennikarskie umiejętności.  

Zaangażowanie Pani Barbary Zaremby oraz redaktorów, wysoki poziom, 

a także ciekawe tematy poruszane na łamach gazetki  są nagradzane co roku na 

ogólnowarszawskich lub mokotowskich konkursach gazetek szkolnych. Na 

kolejnych rozdaniach nagród na Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci 

i Młodzieży Mokotowa reprezentujemy dumnie naszą szkołę w koszulkach 

z logo naszej gazetki „Mały Redaktor”.  

 Choć konkurencyjne gazetki są również świetne, nic nie dorówna 10- 

letniemu doświadczeniu naszego redaktora naczelnego oraz naszym młodym, 

świeżym głowom pełnym pomysłów.  

„Mały Redaktor” stał się już nieodłączną wizytówką naszej szkoły i mamy 

wielką nadzieję, iż nasi następcy, obecni trzecioklasiści, staną na wysokości 

zadania i podtrzymają 10 - letnią tradycję naszej szkoły.  
 

Jagoda Poniatowska, klasa 6b 
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  100. numer naszej gazetki !!! 
 

Oto  redaktorzy, którzy przez ostatnie trzy lata pisali artykuły do naszej gazetki: 
Wojtek Skrzypek, Ania Sikora, Paulina Tomczyk, Agata Świątek, 
Iga Olszewska, Piotr Barański, Ania Paprzycka, Jagoda Poniatowska, 
Michalina Zielińska, Dorota Nowak z opiekunem gazetki - Barbarą Zarembą 
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Oto nasza nowa redakcja: Adrian Róg, Michał Szyderski, Daria Izdebska, 

Julia Krawczyk, Ala Kobyłecka, Magda Wilim, Karoli Grzempczyńska, 

Kamila Kędzierska, Gabrysia Ratyńska, Ewa Raczkiewicz, Julia Mazur, 

Adam Barański, Zosia Gajczyk, Jakub Cichosz, Marysia Jagodzińska, 

Zosia Samsonowicz-Górska, Marianka Kula, Marta Rogacka, Iga Świątek 

i opiekun gazetki - Pani Barbara Zaremba  
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Zbliża się koniec roku szkolnego 2013/2014, dlatego my, redaktorzy klas 

szóstych, żegnamy się ze szkolną gazetką „Mały Redaktor”. Pracowaliśmy w niej 

przez ostatnie trzy lata. Był to czas twórczej pracy i dzięki naszemu wspaniałemu 

opiekunowi mieliśmy możliwość doskonalenia umiejętności pisania artykułów 

i przeprowadzania wywiadów oraz braliśmy udział w wielu rajdach. 

Dlatego szczególne podziękowania składamy opiekunowi naszego zespołu 

redakcyjnego Pani Barbarze Zarembie. Dziękujemy za pracę i zaangażowanie oraz 

trud i poświecenie, jaki Pani włożyła w redagowanie naszych artykułów, a przede 

wszystkim w nasz rozwój jako dziennikarzy. Dzięki Pani uwagom i wskazówkom 

nasze prace stawały się coraz lepsze. Bardzo dziękujemy. 

Dziękujemy również naszym czytelnikom, dla których pisaliśmy. Mamy 

nadzieję, że i Wy, drodzy czytelnicy, byliście zadowoleni z naszych przekazów, że 

każdy znalazł coś dla siebie, że nasze prace były dla Was źródłem wiedzy 

i rozrywki. 

Żegnamy się, ale wiedzę i doświadczenie zabieramy ze sobą. Na nasze 

miejsce przyjdą inni, którzy wniosą swój wkład w rozwój i działalność „Małego 

Redaktora” pod bacznym okiem Pani Barbary Zaremby. 
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Pierwszego września zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nastąpiły duże 

zmiany w redakcji naszej szkolnej gazetki „Mały Redaktor”. Dzieci stanowiące 

trzon dotychczasowej redakcji przeszły do gimnazjum, natomiast dołączyli do nas 

czwartoklasiści. Mamy nadzieję, że „Mały Redaktor” w nowym składzie będzie 

nadal chętnie czytany i nagradzany w konkursach jak w poprzednich latach.  

Pełni zapału zabieramy się do pracy! Nowy rok gazetkowy uważam za rozpoczęty! 

Hania Bukowska, klasa 6b 
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Dziś wydajemy 

150. numer naszej gazetki 
 

Bez wielkiej pompy i obchodów rocznicowych nasza gazetka 

osiągnęła 150. numer. Może się to wydawać mało, ale chcemy 

przypomnieć, że wydawana jest bez przerwy od prawie 20 lat. Jest to 

szmat czasu. Wielu młodych redaktorów z tamtych lat jest już 

dorosłymi ludźmi, mają oni już własne dzieci i może się zdarzyć, że 

ich dzieci zasilą szeregi naszej redakcji.  

Gazetka towarzyszyła szkole przez te wszystkie lata, była kroniką 

wydarzeń zarówno w szkole, jak i poza nią – w Polsce i na świecie. 

Odniosła sukcesy w konkursach gazetek szkolnych. Znajdują się 

w niej sprawozdania z wycieczek, rajdów, gier terenowych, w których 

braliśmy udział i zdobyliśmy wiele nagród i pucharów dla naszej 

szkoły. Zdobyliśmy tytuł Szkoły Varsavianistycznej, Akademii 

Nadwiślańskiej, a teraz bierzemy udział w projekcie Akademia 

Młodego Przyrodnika. I pomyśleć, że kiedy gazetka powstawała, nie 

było nas jeszcze na świecie !     

 

 


