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Trochę się działo w ostatnim miesiącu, więc opowiem 

po kolei: 

- Po pierwsze tytuł działu: 

Co tam w szkole, czyli 
Niusy 
 

Zajęliśmy I miejsce w konkursie gazetek szkolnych 

w kategorii pisemek dla szkół podstawowych, zorga-

nizowanym przez gazetę „Południe”. A było to tak:  

 
  
Gdy dojechaliśmy do re-

dakcji „Południa” miesz-

czącej się w kilku małych 

(ba, bardzo małych) po-

koikach, musieliśmy cze-

kać. Po przyjściu wszyst-

kich redakcji gazetek 

i Pana Redaktora Naczel-

nego „Południa” odbyło 

się skromne (i tutaj, po-

zwolę sobie na wielkie 

„buuu!!” dla wyższych 

sił, m.in. Rady Gminy 

i Dzielnicy za NIEdofi-

nansowanie i  NIEsypnię-

cie groszem na nagrody, 

na przykład dla nas) wrę-

czenie dyplomików. Zaraz 

potem wróciliśmy do 

szkoły. 

 

Leechoo (Pastwa) 
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W środę poprzedzającą Święta Wielkanocne w  redakcji 

„Południa” odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą 

gazetkę szkolną z Dzielnicy Mokotów. Spośród gazetek szkół 

podstawowych „Mały Redaktor” zdobył pierwsze miejsce. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor naczelny „Południa” 

wręcza nagrodę naszej redakcji 
 

W imieniu redakcji nagrodę od-

biera Jakub Mierecki 

Nasza redakcja w re-

dakcji „Południa” 
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Nasza gazetka nagrodzona 
 

W mokotowskim konkursie gazetek szkolnych zajęliśmy jedno z rów-

norzędnych miejsc i wygraliśmy książki o odkrywcach, mózgu 

i „Słownik poprawnej polszczyzny”.  
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Pamiątkowe zdjęcia redakcji „Małego Redaktora”, pani dyrektor 

Danuty Sarny, opiekuna gazetki pani Barbary Zaremby z redaktorem 

naczelnym tygodnika „Południe” Andrzejem Rogińskim  w Czytelni 

Naukowej Biblioteki Publicznej Dzielnicy Mokotów. 
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 Chciałbym się uroczyście pochwalić, iż nasza gazetka zdobyła trzecią 

nagrodę w konkursie „Gazetki Warszawskich Dzieci”. Nie pojechał tam, 

niestety, kompletny numer „Małego Redaktora” ze względu na regulamin 

organizatorów (8 stron, z czego minimum dwie o Warszawie ). Konkurs 

był  patronowany przez Marszałka Sejmu, pana Marka Borowskiego. Wy-

graliśmy drukarkę, encyklopedię, albumy o rybach, komplet książek 

o Harrym Potterze, cztery egzemplarze książki „Spice World” - jak po-

wstawał film o Spice Girls (wszystkie do wypożyczenia w naszej bibliote-

ce, niestety dopiero w przyszłym roku szkolnym), roczną prenumeratę 

„Cogito” oraz słodycze (już i tak zjedzone przez redakcję).  

 Jesteśmy bardzo dumni z naszej nagrody, chociaż mamy zastrzeżenia 

co do sposobu jej wręczenia (przyjechał samochód, „tu nagroda, proszę 

pokwitować”, i już ich nie było). Na wręczeniu nagród nie zjawiliśmy się, 

ponieważ organizatorzy zapomnieli nas zawiadomić.  

 

 
 

To już ostatnie wydanie naszej gazetki w tym roku szkolnym, pora 

więc na podsumowanie, lecz nie tego roku, niczym nie różniącego się od 

poprzednich,  ale raczej naszych ciężkich trzech lat pracy. Naszym nie-

wątpliwym sukcesem jest choćby ukazanie się tej gazetki w szkole 

i kontynuowanie jej przez trzy lata! Przez wszystkie okresy niepowodzeń 

i świetności. Potem nasze osiągnięcia w różnych konkursach, rokroczne 

zwycięstwa w konkursie „Południa” i chociażby to ostatnie (patrz wyżej). 

I najważniejsze mamy kontynuatorów tej jakże świetnej tradycji. Po nas, 

ludziach z obecnych klas szóstych, trzonem redakcji zostaną klasy czwarte 

i piąte (nie martwcie się, od czasu do czasu czymś Was „zanudzimy” albo 

„bazgrniemy” coś krótkiego), które przez cały ostatni rok coraz bardziej 

udzielały się w „Małym Redaktorze”. Będą musieli odczuć tę odpowie-

dzialność (dobrze im tak), ale miejmy nadzieję, że sobie poradzą.   

 Cóż, mogę jedynie w imieniu całego trzonu redakcji, nie tyle poże-

gnać, co raczej podziękować, za to, że całe trzy lata czytaliście nasze arty-

kuły. 

            El Leechoo Lech Pastwa 
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Organizator obdarował nas wieloma nagrodami. 

Dostaliśmy dwa dyplomy, drukarkę atramentową, 

kilka bardzo interesujących książek, roczną prenu-

meratę pisma „Cogito” i ... słodycze. Te ostatnie zo-

stały natychmiast zjedzone.  
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1 / 2003  

Mały Redaktor 
Miesięcznik Uczniów Szkoły Podstawowej nr 339 
23  stycznia  2003   Nr 1 (34)    Wydawca:  Koło Polonistyczne 
 
 

• 6 stycznia tego roku odbył się finał 

konkursu gazety „Południe” na najlepszą 

gazetkę szkolną Dzielnicy Mokotów. 

W tegorocznym konkursie brało udział 

dziewięć redakcji. Nasza gazetka obok 

„Akapitu” z Gimnazjum nr 4 i „Niegotki” ze 

Szkoły Podstawowej nr 271  znalazła się 

w gronie zwycięzców. Wygraliśmy dyktafon, 

który z pewnością przyda nam się do 

wywiadów z ciekawymi ludźmi.   

• Nie wiem, czy wiecie, że nasi koledzy ze 

starszych klas zebrali dużo pieniędzy 

podczas ostatniego finału „Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Panie 

matematyczki liczyły cały wieczór pieniądze 

wysypane z puszek naszych „zbieraczy” 

• Skończył się właśnie gorący okres wystawiania ocen na pierwszy okres. 

Wszyscy finiszowali ostro przed ostatnią Radą Pedagogiczną. Przeżyliśmy 

klasówki, kartkówki, a teraz  wreszcie rozpoczynamy upragnione ferie. Jedni 

wyjadą na obozy i zimowiska, inni pozostaną w Warszawie. Mamy nadzieję, 

że pogoda dopisze i będziemy mogli chodzić na sanki i łyżwy. 

• Ci, którzy pozostaną w Warszawie, mogą przychodzić do naszej szkoły na 

zajęcia organizowane w ramach „Zimy w mieście”. Podobno organizatorzy 

przygotowali całkiem atrakcyjny program !  

• Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że już w pierwszym tygodniu 

ferii odbędzie się premiera drugiej części „Władcy Pierścieni”. Nie przegapcie 

okazji i pędźcie do kina !  
Do zobaczenia po feriach !!!  

   Redakcja 



Nr 1 ( 34 )  23-01-2003 

Co tam w szkole, 
czyli Niusy 
 

 

 

 

6 stycznia tego roku odbył się finał konkursu gazety „Południe” na najlep-

szą gazetkę szkolną na południowym brzegu Wisły. Domyślacie się już chyba, 

że nasza gazetka wygrała! W tegorocznej odsłonie konkursu brało udział 9 re-

dakcji, 9 gazetek. Jednak na rozstrzygnięcie w Bibliotece Mokotowskiej przy 

ulicy Wiktorskiej stawiło się osiem redakcji. Po przywitaniu nas przez redakto-

ra naczelnego gazety zostały puszczone w obieg wszystkie gazetki konkurso-

we. Za naszą gazetę jako jedyną nie trzeba było zapłacić ( nie na konkursie, 

tylko w szkole). Podczas oglądania pisemek redaktor naczelny podziękował 

młodym dziennikarzom i ich opiekunom za udział w konkursie, wskazał na po-

trzebę istnienia w szkołach gazetek i zachęcał wszystkich do kontynuowania 

i doskonalenia pracy nad gazetkami. Przedstawił również jury, które oceniało 

pisemka. Kiedy doszło już do wręczania nagród, czekaliśmy na wymienienie 

tytułu „Mały Redaktor”. Każda redakcja dostała dyplom. Trzy najlepsze gazet-

ki miały podzielić między sobą trzy nagrody główne: discmana, aparat fotogra-

ficzny i dyktafon. Po krótkiej debacie nasza przedstawicielka wybrała dykta-

fon. Na zakończenia redaktor naczelny poprosił wszystkie nagrodzone redakcje 

do pamiątkowego zdjęcia, które zostało zamieszczone w kolejnym numerze 

gazety „Południe” i które  

prezentujemy poniżej. 

 

Miejmy nadzieję, że 

w przyszłym roku również  

osiągniemy sukces. 

 

   Alan Zacharzewski 
 

 
 

Pamiątkowe zdjęcie nagro-

dzonych redakcji opublikowa-

ne w gazecie „Południe” 
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Co tam w szkole, 
czyli Niusy 
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Co tam w szkole, 
czyli Niusy 
 

 

Jak już zapewne słyszeliście, nasza szkolna gazetka zajęła pierwsze miej-

sce w konkursie „Gazetki Warszawskich dzieci”. Redakcja została zaproszona 

na ogłoszenie wyników i spotkanie z Panem Marszałkiem Sejmu Markiem Bo-

rowskim, pod którego patronatem odbywał się konkurs. Pojechaliśmy na spo-

tkanie z Panią Agnieszką Ciesielską i Panią Barbarą Zarembą, która opiekuje 

się gazetką. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych. 

W nagrodę dostaliśmy bardzo cenny komputer, specjalny program  kompute-

rowy oraz dysk. Myślę, że dzięki nim nasza gazetka szkolna będzie stawała się 

coraz lepsza. Jednak najważniejszą nagrodą była możliwość przeprowadzenia 

wywiadu z Panem Markiem Borowskim. Pytania nie były wyłącznie związane 

z sejmem. Zadawane były również śmieszne pytania; np. – Czy pomaga Pan 

żonie w kuchni i jaka jest Pańska ulubiona potrawa? Cały wywiad oraz infor-

macje związane z konkursem ukazały się w „Życiu Warszawy” i „Trybunie”. 

Mówiono o naszej szkolnej gazetce w telewizji i w radiu. Po głównej uroczy-

stości były występy taneczne i poczęstunek. Podano ogromny, pięknie ozdo-

biony tort. Był przepyszny! Nasz kolega zjadł aż dziewięć kawałków! Po po-

częstunku szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. Uważam, że uroczystość bardzo 

się udała i cieszę się z naszej wygranej. 

                                         

          Julia Kąkolewska kl. 4b 
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Znów znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu organizowanego przez 

redaktora naczelnego „Życia Warszawy”, Andrzeja Załuckiego pod honoro-

wym patronatem Marka Borowskiego, Marszałka Sejmu. W piątek, dzie-

więtnastego marca, jesteśmy zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkur-

su i rozdanie nagród. W najbliższym wydaniu gazetki opowiemy wam sze-

rzej o tym spotkaniu. 
 

          Redakcja  

 

2 / 2004  

Mały Redaktor 
Miesięcznik Uczniów Szkoły Podstawowej nr 339 
23  lutego  2004   Nr 2 (43)    Wydawca:  Koło Polonistyczne 
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Niektórzy z was zapewne już wiedzą, że nasza szkolna gazetka zajęła po-

nownie pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą gazetkę w Warszawie. Or-

ganizatorami byli: Biuro Poselskie Marka Borowskiego oraz Życie Warszawy. 

Konkurs rozstrzygnięto podczas uroczy-

stego spotkania, które odbyło się w 

Domu Kultury Śródmieście przy ulicy 

Smolnej. Do oceny nadesłano aż sześć-

dziesiąt jeden prac; nie tylko ze szkół 

podstawowych, ale również 

z gimnazjów i szkół średnich. Jak napi-

sałam na początku, nasza gazetka zajęła 

pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych. Mam nadzieję, że wciąż 

pamiętacie o naszej wygranej w zeszłym roku. Właśnie ze względu na to, że 

jest to kolejna wygrana, wartość sukcesu i radość wzrastają. Wielką satysfakcję 

sprawiła nam również nagroda w postaci drukarki laserowej. Przeprowadzili-

śmy również wywiad z Marszałkiem Sejmu Panem Markiem Borowskim, któ-

ry ukazał się w „Życiu Warszawy”. Konkurs był tak interesującym wydarze-

niem, że mówiono o nim również w telewizji. Uroczystości wręczania nagród 

towarzyszyła wystawa, podczas której można było obejrzeć wszystkie nadesła-

ne gazetki. 

Praca w zespole redakcyjnym sprawia nam wiele radości i daje nam dużo 

satysfakcji, a każdy odniesiony sukces motywuje nas i zachęca do dalszego pi-

sania. 

Julia Kąkolewska, klasa 5b 



Nr 3 ( 44)  23-03-2004 

 



Nr 3 ( 44)  23-03-2004 
 

 

Fotoreportaż z uroczystości wręczania nagród w konkursie „Gazetki 

Dzieci Warszawy” na najlepszą gazetkę szkolną 
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 22 października część redakcji 

(m.in. ja) pojechała wraz z pa-

nią Barbarą Zarembą i  panią 

Wicedyrektor na ogłoszenie 

wyników konkursu Domu Kul-

tury Służew na najlepszą ga-

zetkę Mokotowa. Szczerze 

przyznam, że pierwszy raz w 

życiu widziałem taki dom kul-

tury. W jednej zagrodzie kozy, 

a w prowizorycznym karmniku 

gołębie, a sam Dom Kultury 

mieścił się w baraku. Dość ory-

ginalne. Niestety, okazał się 

pierwszym konkursem, którego 

nie wygraliśmy. Na samym po-

czątku odpadły nam dwa 

z trzech punktów ocenianych 

przez jury. Brano pod uwagę, to 

czy mamy stopkę, czy pismo ła-

łamane jest na kolumny, i jak 

duży jest jego nakład. U nas jest 

równy liczbie jeden. Ostatnim elementem branym pod uwagę było to, czy 

wyrażamy refleksje. W naszym wydaniu jest tego trochę mało.  Powiem 

Wam, że wygrała gazetka, która spełniała wszystkie te kryteria. Miała stop-

kę – nie czepiam się. Cena jeden złoty – dobrze, nakład 12 albo troszkę wię-

cej może być, ale jak oni wyrażają refleksje przechodzi ludzkie pojęcie. 

Mianowicie piszą horoskopy. No trudno, muszę jakoś przełknąć gorycz po-

rażki z pismem wróżek. My dostaliśmy wyróżnienie za to, że nie sprzeda-

jemy „Małego Redaktora”. Zaskoczyło mnie stwierdzenie pana wręczające-

go nagrody. Powiedział on mianowicie, że mamy duży nakład, a jednocze-

śnie nasza gazetka jest ścienna. Chyba niezbyt dobrze poznał, jak wydajemy 

gazetkę. W nagrodę dostaliśmy dyplom, dwie ryzy papieru, notes, przewod-

nik po Warszawie w języku angielskim, mapę Mokotowa i najlepsze: puz-

zle. Każda nagroda jest dobra.  
 

         Alan Zacharzewski, klasa 6b 
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„Dziennikarze na 102”- tak „Życie Warszawy” określiło tegorocznych 

laureatów konkursu na najlepsze Gazetki Warszawskich Dzieci. Tym ra-

zem tematem wiodącym było Powstanie Warszawskie. Nasz „Mały Re-

daktor” jak zwykle brał w nim udział. I w tym roku nam się poszczęściło! 

Zajęliśmy pierwsze miejsce (na równi z „Płomyczkiem 23”). Rozstrzy-

gnięcie konkursu odbyło się w piątek 18 marca w Domu Kultury przy 

ul. Smolnej 9. W uroczystości brali udział członkowie jury, p. Marek Bo-

rowski, p. Andrzej Załucki (redaktor naczelny „Życia Warszawy”) oraz 

dziennikarze „Życia Warszawy”. Spotkaniu jak zawsze towarzyszyły 

wielkie emocje. Nasza cierpliwość została wystawiona na ciężką próbę. 

Na początku czekały nas przemówienia organizatorów i patronów konkur-

su. Później p. Stanisław Soszyński, członek jury, w młodości biorący 

czynny udział w Powstaniu Warszawskim, serdeczny przyjaciel p. Marka 

Borowskiego, w oryginalny sposób opowiadał o swoich przeżyciach pod-

czas najstraszniejszych dni Powstania Warszawskiego. Podał przykłady 

niezwykłej przyjaźni ludzi do zwierząt. Szkoda tylko, że jego bardzo inte-

resującą wypowiedź stłumiło nasze zniecierpliwienie i oczekiwanie na 

wyniki. Wreszcie jednak się doczekaliśmy. Każdy z nadzieją wsłuchiwał 

się w wyczytywane nazwy szkół i gazetek. Kiedy usłyszeliśmy tytuł naszej 

gazetki, nie mogliśmy uwierzyć własnym uszom. Zupełnie się tego nie 

spodziewaliśmy. W zasadzie tylko Alan wciąż optymistycznie wierzył, że 

może nam się znowu udać. Po raz trzeci z rzędu zdobyliśmy pierwsze 

miejsce !!! W nagrodę dostaliśmy drukarkę, tomy klasycznej literatury 

polskiej, dyplom i oczywiście uścisk dłoni p. Borowskiego i p. Załuckiego. 

Mieliśmy również możność przeprowadzenia wywiadu z p. Markiem Bo-

rowskim. Z chęcią odpowiadał na nasze pytania, a wywiad ten „Życie 

Warszawy” umieściło w swoim poniedziałkowym wydaniu. Kiedy emocje 

nieco opadły, uczciliśmy wygraną kawałkiem tortu,  a potem obejrzeliśmy 

pozostałe gazetki. Trzeba przyznać, że konkurencja była bardzo godna. 

Zaskoczyło nas tylko, że wśród nagrodzonych zabrakło „Prusweeka”- ga-

zetki, która zawsze dzielnie rywalizowała i nigdy nie znajdowała się dalej 

niż w czołówce. Wielkie sukcesy „Małego Redaktora” bardzo nas cieszą. 

Żałujemy tylko, że w przyszłym roku czeka nas rozstanie. Naszym młod-

szym kolegom życzymy powodzenia i wielu zwycięstw, których my do-

świadczyliśmy. 
  

Julia Kąkolewską, klasa 6b 
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Fotoreportaż z uroczystości wręczenia nagród zwycięskim redakcjom 

w konkursie – „Gazetki Warszawskich Dzieci”, organizowanym przez Biuro 

Poselskie Marka Borowskiego i Redaktora „Naczelnego Życia Warszawy”, 

w którym nasza redakcja zdobyła pierwszą nagrodę ex aequo w kategorii szkół 

podstawowych. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor Naczelny „Życia Warszawy” 

Poseł Marek Borowski z Powstańcem 

Jury konkursu 

Tort dla zwycięzców konkursu 

Ogłoszenie wyników konkursu 
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Wywiad laureatów z Markiem Borowskim Wręczenie nagród 

Wywiad z Markiem Borowskim Wystawa nagrodzonych gazetek 

Ostatnie pamiątkowe 

zdjęcie 
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Konkurs na najlepszego bajarza 
 

Konkurs na najlepszego bajarza klas IV odbył się w piątek 9 czerwca 

2006 r. Do wyboru były baśnie takich pisarzy, jak: Hans Christian Andersen, 

bracia Grimm oraz Charles Parrault. Najładniej wybrane przez siebie baśnie 

opowiedzieli i zdobyli nagrody: I miejsce - Monika Górecka z klasy 4b za 

opowiedzenie bajki H.Ch.Andersena – „Słowik”, II miejsce Daniel Buśko 

z klasy 4b i Patryk Chunowski  z klasy 4a, trzecie miejsce Małgosia Latoszek 

z klasy 4a, Maciek Mazurek i Piotrek Zadrożny z klasy 4 b. 

 

     Robert Michalski, klasa 4a 
 

 Uroczyste wręczenie nagród w sali muzycznej 
 

 Dnia 21 czerwca w sali muzycznej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród młodym dziennikarzom piszącym do „Małego Redaktora”. Srebrne pió-

ro za publikację 18 artykułów w gazetce otrzymała Agata Morawska z klasy 

4b. Nagrodzono także Agnieszkę Sikorską – 13 artykułów, Oliwię Osmycką 

i Małgosię Marchlewską - 11 artykułów. Nagrodę specjalną otrzymała Julia 

Gierus, która wprawdzie napisała 5 artykułów, ale były to artykuły obszerne 

i bardzo ciekawe. Ponadto wszyscy, którzy napisali powyżej 3 artykułów 

otrzymali złote długopisy. Każdemu redaktorowi Pani Dyrektor wręczyła także 

pamiątkowa koszulkę. Jednocześnie oficjalnie Pani Barbara Zaremba ogłosiła 

oficjalne wyniki 9. Przeglądu Swobodnych Inicjatyw „Baśnie i legendy”, orga-

nizowanego przez Dom Kultury „Działdowska”. W konkursie tym zdobyliśmy 

główną nagrodę za naszą gazetkę „Mały Redaktor”, a ponadto Julia Gierus 

i Małgosia Marchlewska otrzymały główną nagrodę w kategorii literackiej za 

opowiadanie „Ciemność”.  

Podczas uroczystości wręczono także nagrody uczestnikom konkursu na 

„Najlepszego bajarza klas 4” oraz konkursu literackiego „Kto najlepiej poznał 

baśnie?” Był to konkurs zespołowy, w którym uczestniczyły pięcioosobowe 

zespoły klas 4. Zwyciężył zespół Moniki Góreckiej, drugie miejsce zdobył ze-

spół Marysi Banaś, a na trzecim uplasowała się grupa kierowana przez Małgo-

się Latoszek.  

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.  

  

         Redakcja  
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Nasza gazetka już po raz kolejny nagrodzona !!!.  
 

Tym razem na IX Przeglądzie 

Swobodnych Inicjatyw p.t. „Ba-
śnie i legendy czy we współcze-

snym świecie jest dla nich miej-

sce.”, organizowanym przez Dom 
Kultury „Działdowska”. Uroczy-

stości rozdania nagród towarzy-

szyły niezwykłe atrakcje. Nieste-
ty, z  powodu późnego powiado-

mienia mogło się tam stawić tylko 

czterech naszych redaktorów, 
oczywiście z opiekunką gazetki, 

panią Barbarą Zarembą. Impreza 

odbyła się w amfiteatrze w Parku 
Słowińskiego. Na początku pu-

bliczności zostały przedstawione 
recytacje, jak i również występy, 

które pomyślnie zostały ocenione 

przez jury, złożone głównie 
z plastyków. W konkursie wzięły 

udział głównie dzieci młodsze z 

nauczania początkowego, choć 
konkurs skierowany był również 

do również do gimnazjalistów i licealistów. W połowie prezentacji organiza-

torzy przygotowali niespodziankę, która miała być nagrodą za wysiłki 
uczestników. Był to zespół Jambo Africa, złożony z ciemnoskórych arty-

stów. Szybko przypodobali się publiczności, która zaczęła tańczyć tuż przed 

sceną. Tylko gimnazjaliści oraz młodzi dorośli pozostali na miejscach. Po-
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czątkowo myśleliśmy, że zagrają dwa lub trzy 

utwory, jednak okazało się, że był to praktycz-
nie cały koncert. Po wspaniałym, lecz nużącym 

występie nastąpił „deser literacki”- licealistka 

wyraziła swój pogląd na ważność bajek we 
współczesnym świecie. Dało nam to wiele do 

myślenia. Wreszcie nastąpiło rozdanie nagród – 

mieliśmy wielkie nadzieje względem naszej ga-
zetki, która na konkurs wysłała marcowy nu-

mer. Był on ponad dwa razy obszerniejszy niż 

zwykle. Okazało się, że Dom Kultury „Dział-
dowska” przyznawał wyłącznie równorzędne 

nagrody i wyróżnienia. Gdy usłyszeliśmy na-

zwiska naszych koleżanek, zrozumieliśmy, że zbliża się ocena naszej gazet-
ki. Zostaliśmy nagrodzeni „Słownikiem mitów” Władysława Kopalińskiego, 

koszulkami dla całej redakcji oraz statuetką przedstawiającą nauczyciela, 

którą żartobliwie nazwaliśmy „Oskarem”. Wyróżniony również został Bar-
tek Chmielewski w kategorii plastycznej. Byliśmy bardzo zadowoleni z na-

gród, które otrzymaliśmy - koszulki były z najlepszej bawełny,  a „Oskar” 

ozdobi kolekcję naszej gazetki. Ponieważ odchodzimy do gimnazjum, ży-
czymy młodszym redaktorom, aby osiągali coraz lepsze wyniki na konkur-

sach gazetek szkolnych. 
 

Jacek Merlański, Krystyna Gajczyk, klasa 6b 
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Złoty puchar „Małego Redaktora” 

w 10. Przeglądzie Swobodnych Inicjatyw 

zorganizowanym przez 

Dom Kultury „DZIAŁDOWSKA”. 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

Puchar dla redakcji „Małego Redaktora” ! 
   

  Dziewiętnastego maja przed-

stawiciele redakcji szkolnego 

miesięcznika „Mały Redaktor” 

pod opieką pani Barbary Zarem-

by odebrali złoty puchar, wy-

różnienie w 10. Przeglądzie 

Swobodnych Inicjatyw zorgani-

zowanym przez Dom Kultury 

„DZIAŁDOWSKA”.  

Tematem tegorocznego kon-

kursu była „Przyjaźń”. 

W konkursie wzięło udział ponad 

700 uczestników z całego Ma-

zowsza. Nagrody rozdano 

w wielu kategoriach, między in-

nymi literackiej, muzycznej, ta-

necznej, teatralnej, plastycznej, 

recytatorskiej oraz gazetek 

szkolnych.  

     Spod szkoły pojechałyśmy na Wolę do parku Sowińskiego, gdzie w 

amfiteatrze odbyły się prezentacje niektórych laureatów, uroczyste wrę-

czenie nagród oraz występy artystyczne. Nasza gazetka dostała wyróżnie-

nie i złoty puchar. Nagrodą dla wszystkich uczestników był występ zespo-

łu „Leszcze”, który rozruszał widownię. Po pięknych występach poszły-

śmy do muzyków, przeprowadziłyśmy wywiad  dla naszej gazetki i zrobi-

łyśmy sobie zdjęcia z zespołem. Szczęśliwe z pucharem oglądałyśmy inne 

wyróżnienia i nagrody. Późnym wieczorem dotarłyśmy do szkoły. Impreza 

była udana, choć zbyt długa.  

                                       Ula Gajczyk, klasa 5b 
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Nagroda „Małego Redaktora” 
w IV Festiwalu  

Twórczości Artystycznej 
Dzieci i Młodzieży Mokotowa 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

 Uroczyte wręczenie nagród !!! 
 

W ostatni poniedziałek, siódmego kwietnia, cała redakcja naszego mie-

sięcznika „Mały Redaktor” pojechała na odebranie nagród w konkursie na 

gazetkę szkolną. Wręczenie nagród odbyło się w sposób niezwykle uroczy-

sty. Zaproszono nas do gmachu telewizji przy ulicy Woronicza. Gala odbyła 

się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.  

Atmosfera była bardzo miła. Najpierw wszyscy nauczyciele oraz dyrek-

torzy szkół odebrali dyplomy z podziękowaniami. Potem laureaci otrzymali 

nagrody. Wręczono je w różnych kategoriach, takich jak: gazetki, chóry, so-

liści, recytacje wierszy, taniec, gra na gitarze. Prezentacje uczestników były 

bardzo ładne. Dzieci ubrane były w piękne kolorowe stroje, a poziom wystę-

pów był bardzo wysoki. Scena była oświetlona reflektorami, a sala doskona-

le nagłośniona. Występowali laureaci od  trzecich do pierwszych miejsc. 

Szczególnie spodobały mi się występy dziewczyn z zespołu ,,Fantazja”, re-

cytacje wierszy i występy solistów. Wszystkich nagrodzono gorącymi okla-

skami. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek.    

 Zdobywcy nagród byli bardzo utalentowani. Mam nadzieję, że w przy-

szłym roku również znajdziemy się w gronie laureatów i pojedziemy tam po 

raz kolejny. 

                                   Marysia  Janowska, klasa 4a 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

         

 

 „Mały Redaktor” zdobył kolejną nagrodę – drugie miejsce 

w V Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży 

Mokotowa. Dnia 20 marca o godzinie 12 odbyło się uroczyste 

rozdanie nagród w Domu Kultury Służew przy ulicy Bacha. Nasza 

redakcja wraz z naszą polonistką i opiekunką gazetki, Panią Barbarą 

Zarembą, wybrała się na tę uroczystość. W pięknie udekorowanej sali 

Domu Kultury zgromadziły się licznie uczestniczące w konkursie 

redakcje z wielu szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych 

Mokotowa.  

 Jury pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Tygodnika 

Południe”, Andrzeja Rogińskiego, ogłosiło oficjalny werdykt. Andrzej 

Rogiński zwrócił uwagę na wysoki poziom tegorocznego konkursu 

gazetek - tak pod względem treści, jak i szaty graficznej. W tej trudnej 

rywalizacji nasza gazetka znalazła się na wysokim drugim miejscu, 

wyprzedzona jedynie przez stałego rywala od lat, „Niegotkę” ze 

Szkoły Podstawowej nr 271. Trzecie miejsce zajęła „Pszczółka w 

galarecie”. Zdobyliśmy nowy kolejny już dyktafon oraz torby dla całej 

redakcji. Po ogłoszeniu wyników odbyła się prezentacja 

uczestniczących w konkursie gazetek oraz słodki poczęstunek 

przygotowany przez organizatorów. W drodze powrotnej do szkoły 

zatrzymaliśmy się na placu zabaw przed zagrodą sympatycznych 

kózek.  

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, jak co roku, znajdziemy się 

również w gronie laureatów. 

 

Magda Unger, klasa 6a 

i przyjaciele z redakcji 
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Zdjęcia z rozdania nagród w konkursie gazetek szkolnych  
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Nasza gazetka została 
nagrodzona po raz kolejny. 
Zajęliśmy trzecie miejsce w 

konkursie gazetek szkolnych 
szóstego Festiwalu Twórczości 
Artystycznej Dzieci i Młodzieży 

Mokotowa. 
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Piotr Barański, klasa VI A 

 

 

 

    

 

5 kwietnia, od razu po 

teście szóstoklasisty, prawie 

całą redakcją udaliśmy się 

do Służewieckiego Domu 

Kultury na ogłoszenie wyni-

ków konkursu VII Festiwalu 

Twórczości Artystycznej 

Dzieci i Młodzieży Moko-

towa. Wszyscy mieli na-

dzieję, że może uda nam się 

wygrać w tym roku. Szanse 

były tym większe, bo nasz 

najzagorzalszy przeciwnik, 

,,Niegotka’’, rozpadł się na początku roku.  

   W konkursie startowało w sumie 13 gazetek, w tym 7 ze szkół podstawo-

wych, 3 z liceów i 5 z gimnazjów. Liczyliśmy, jak co roku, że nasza gazetka 

zdobędzie miejsce na podium. Jakaż była nasza radość, gdy okazało się, że 

wygraliśmy. Ponadto dwoje z naszych redaktorów ( konkretnie Dorota No-

wak i... zgadnijcie kto ;) otrzymało nagrodę specjalną. Dorota, w nagrodę za 

swój wywiad z dziadkiem, otrzymała odtwarzać MP3, a ja za moje kry-

tyczne artykuły o EURO 2012 - słuchawki. 

Po zakończeniu ceremonii wręczania nagród można było zobaczyć inne 

gazetki, a także skorzystać z poczęstunku. Nasza redakcja postanowiła 

przeprowadzić wywiad z jurorem konkursu, dziennikarzem ,,Przekroju’’, 

Piotrem Witkiem. Nasz rozmówca udzielił nam wielu wskazówek na temat  

przeprowadzania wywiadów. 

 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku redakcja w nowym składzie nie 

zawiedzie naszych oczekiwań i też na konkursie gazetek zajmie wysoką lo-

katę. 
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Kolejne zwycięstwo! Nasze pisemko zdobyło 
pierwsze miejsce w konkursie gazetek szkolnych !!! 
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Rozdanie nagród 
w konkursie gazetek szkolnych. 

 

22 maja w Domu Kultury „Służew” odbyło się rozdanie nagród w 

konkursie gazetek szkolnych w ramach Festiwalu Twórczości 

Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa. Konkurs podsumował 

i wyniki ogłosił znany dziennikarz gazety „Wprost”. Gościem  

specjalnym uroczystości była pani Dorota Wellman, popularna 

dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, występująca między 

innymi w programach „Dzień Dobry  TVN” „Pytanie na śniadanie” 

TVP2 i Radiu Zet, z którą młodzi dziennikarze nagrodzonych gazetek 

szkolnych przeprowadzili prawie dwugodzinny wywiad. Dziennikarka 

w sposób bardzo interesujący i dowcipny opowiadała o swojej pracy, 

życiu, początkach kariery zawodowej, kulisach pracy w telewizji. 

Poznaliśmy ją jako wyjątkową osobowość – człowieka 

bezkompromisowego, utalentowanego, niezwykle pracowitego 

i wrażliwego na różne problemy społeczne.    
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Gościem spotkania był również zastępca burmistrza Mokotowa, 

pan Krzysztof Skolimowski, który wręczał nagrody. Bardzo 

podekscytowani oczekiwaliśmy na ogłoszenie wyników konkursu, 

tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża. Ponieważ wyniki były 

podawane w odwrotnej kolejności, a nas ciągle nie wyczytywano, 

byliśmy coraz bardziej zdenerwowani. Ogarnęła nas ogromna radość 

i euforia, kiedy okazało się, że zajęliśmy pierwsze miejsce ex aequo z 

gazetką „Szkolne Klimaty”. Naszą gazetkę doceniono za wysoki 

poziom językowy, różnorodną i ciekawą tematykę oraz piękną szatę 

graficzną. W nagrodę otrzymaliśmy wielką paczkę kolorowych 

cukierków i dyplom. Potem nastąpiło  wręczenie nagród 

indywidualnych. Spośród naszych redaktorów wyróżniono Zosię 

Gajczyk za jej piękne wiersze. Uroczystość bardzo mi podobała – 

zwyciężyliśmy w konkursie, a poza tym miałam okazję uczestniczyć 

w bardzo interesującym spotkaniu z Dorotą Welman. 

 

Magdalena Wilim, klasa 5b 
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