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Chwila z Patronem 

Julia Bagińska, kl. IVb 

 

 

 

 

Kiedyś Karol chodził po świecie, 

żył razem z nami. 

Pływał kajakiem, wędrował po górach, 

stał też w teatrze na scenie. 

 

Później, już jako Jan Paweł II, nas upominał, 

aby nikt o ludziach w potrzebie nie zapominał. 

Prosił, by dzielić się chlebem, radością z innymi, 

wówczas stajemy się ludźmi wielkimi. 

 

Dziś, błogosławiony nasz Ojciec Święty 

wyprasza łaski dla tych, co proszą 

o miłość, chleb, zdrowie, pracę… 

A ja, dzieląc się tym, z innymi  nic nie tracę. 

 

Teraz, wielcy stają się Jego uczniowie, 

Ja, ty, my wszyscy, 

Dzieląc swe talenty i dary, przynajmniej na dwoje. 

    Nikonezja Armo, kl. IIIc 

Wystawa prac 

W maju szczególnie uwielbiamy Matkę Boską. Ona kojarzy się 

nam z pięknymi kapliczkami i kolorowymi kwiatami. Na lekcji religii 

nasza pani katechetka - Joanna Siwik wpadła na świetny pomysł, 

którym było zrobienie wystawy własnoręcznie wykonanych kapliczek 

z okazji tego pięknego miesiąca. Były wykorzystane różne techniki, na 

przykład ja namalowałam moją pracę farbami, a moja koleżanka 

wykorzystała karton i kredki. Po kilku dniach ze zwykłych kartonów 

i kartek papieru powstała piękna wystawa.  

Olivia Roxane Makowska, kl. IVe 

Niezwykłe wydarzenie 

18 maja Szkolne Koło Caritas, do którego należę, 

zorganizowało kawiarenkę z okazji urodzin naszego patrona Jana 

Pawła II. 

Tego dnia wolontariusze zorganizowali sprzedaż własnoręcznie  

upieczonych słodkości i sprzedawali je podczas przerw 

międzylekcyjnych. Już w ciągu dwóch 

długich przerw sprzedano wszystkie 

pyszności. Pieniądze zebrane w tej akcji zostały przeznaczone na 

letni wypoczynek najbiedniejszych dzieci naszej diecezji. Podczas  

sprzedaży z głośników popłynęły melodie najpiękniejszych pieśni 

lubianych przez Ojca Świętego. 

Cieszymy się, że dobrze spędzając czas, mogliśmy wesprzeć potrzebujących. 

Izabela Jastrzębska, kl. VIIe, Klaudia Remez, Martyna Zaczek, kl. IIa gimnazjum 
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 Moja MAMA 

Moja mama jest jak wiosna, 

zawsze piękna i radosna.  
Moja Mama jest jak wróżka, 

Zawsze dobre słowa szepce mi do uszka. 

I w uśmiech zamienia moje łzy, 

potem mam zawsze dobre dni. 

Moja Mama jest jak kwiat, 

Z nią mógłbym zwiedzać cały świat. 

Moja Mama to mój Anioł Stróż. 

Zawsze mogę na nią liczyć, cóż? 

Kocham ją najbardziej, naturalnie, bez wyjątku! 

Kocham całe życie od piątku do piątku! 

I życzę Jej z całego serca, 

Niech będzie zawsze uśmiechnięta!!! 

  Mateusz Racis, kl. IIIc 

  Czy o tym wiecie…? 

Moja mamuś, mamusieńka to kobieta uśmiechnięta! 

Budzi mnie z samego rana, bym do szkoły się nie spóźniała 

 oraz dobre wyniki w nauce miała. 

Rano śniadanko pyszne mi daje i pocałunek na pożegnanie.  

Plecak zawsze mi pakuje, więc niespodzianki  wciąż tam znajduję.  

Po szkole szybko do domu mknę, bo rosół już dla mnie gotuje się. 

Gdy popołudnie późne nastanie, mama kolejne szykuje pranie,  

a później kolacja, odkurzanie i codzienne po domu krzątanie. 

Tylko mama o tym wie skąd na to siłę bierze się. 

Gdy już wieczorem ja smacznie śpię, moja mamusia przytula mnie. 

Kiedy smutno mi i źle, mama wie jak pocieszyć mnie, 

Ona jedna mi kibicuje i moje porażki z godnością przyjmuje. 

Kocham moją mamę najbardziej na świecie i nic tego  nie zmieni 

Czy o tym wiecie…? 

Laura Białucha, kl. IIIc 

 

 Dama 

Jest na świecie pewna dama, 

wiele rzeczy robi sama; 

śrubkę wkręci, młotkiem machnie. 

Obiad, co go zrobi, pachnie. 

Ma magistra z gotowania, 

prania, szycia i sprzątania. 

 

I ta dama, proszę pana, 

jest urocza nawet z rana. 

Oczek, ustek nie maluje, 

lecz uśmiechem swym czaruje. 

 

Opiekuńcza ta istota, 

kiedy brzuszek, główka boli, 

niesie pomoc w tej niedoli. 

 

O psikusach mowy nie ma! 

Ona mnie przeszywa wzrokiem 

I śmiem nazwać ją prorokiem. 

I ta dama, proszę pana, 

Każdej nocy przed zaśnięciem 

Czułym darzy mnie objęciem. 

Bo ta dama, proszę pana, 

To ma ukochana MAMA! 

Krzysztof Faszcza, kl. IIIc 

 

rys. Julia Bagińska, kl. IVc 

Z  o k a z j i  D n i a  M a t k i  

W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  
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Antonina Pisalska, kl. IVc 

              Moje miasto 

Tam, gdzie Narew ma swoje zakola, 

Tam, gdzie dom mój i moja szkoła, 

Tam, gdzie serce me i życie, 

Stoi miasto Łomża w rozkwicie. 

Przystroiło się w kolorowe kwiecie, 

Bo obchodzi 600-lecie. 

600 lat temu książę Janusz nadał jej prawa, 

A to jest doprawdy wielka sprawa! 

Cieszy się Hanka, siedząc na ławeczce w chłodzie, 

Wszak imię Łomży sławiła co dzień. 

W parku Jakub Waga spogląda na kwiatki, 

To botanik, nieobce mu róże i bratki. 

Blasku nabrała też Katedra stara. 

Wszyscy nazywają ją tutaj fara. 

Z klasztoru kapucynów widok nad widoki, 

W dole rzeka, a na niebie błękitne obłoki. 

Z herbu łomżyńskiego spogląda jelonek, 

„Jakie piękne miasto, tereny zielone! 

Czego Ci życzyć, Łomżo, w tak ważnym momencie?” 

- Nic mi nie potrzeba, zróbmy sobie zdjęcie!  

                              Hanna Jadczak, kl. VIIf 

Łomża – moje miasto 

Opowiem wam dzisiaj o moim mieście. Pomyślicie pewnie: O czym tu opowiadać? Przecież 

wszystko o nim wiemy. W Łomży mieszkamy, uczymy się i spędzamy wolny czas. Większość z nas 

urodziła się tutaj. Jednak nie wszyscy znamy jej historię.  

Rozpoczęła się ona na przełomie X i XI wieku. Oznacza to, że Łomża jest jednym 

z najstarszych miast w Polsce. Jej początki sięgają czasów Bolesława Wielkiego i łączą się 

nierozerwalnie z Narwią. W zwężeniu doliny rzeki, 5 km od obecnego miasta, powstał pierwotny 

gród. W II połowie XIV w został przeniesiony na nowe miejsce, na krawędzi skarpy. Łomża 

otrzymała prawa miejskie w 1418 r. od Księcia Janusza I.  Miasto położone na szlaku rzecznym 

Narew – Wisła, posiadało port i sześć mostów. Otoczone było wałami. Stąd rozchodziły się ważne 

szlaki handlowe do Prus, Wilna, Rusi i na zachód Europy. Łomża była ośrodkiem handlu, rzemiosła 

i siedzibą urzędów. Wciąż się rozwijała. Przeżyła liczne wojny i przetrwała do dziś. 

Jest moim miastem. Działa tu Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, a w nim 

pracownia plastyczna, do której uczęszczam od pięciu lat. Istnieją również: Studio Wokalne eMDek, 

Studio Piosenki PopArt, Teatr Aktywny. Organizowane są konkursy, przeglądy i prezentacje oraz 

letnie i zimowe warsztaty artystyczne. Każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie i miło spędzić 

wolny czas. Można również uczestniczyć w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca 

BK STEP, czy Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Jeśli ktoś chciałby uczyć się gry na 

instrumentach, również ma taką możliwość. Od wielu lat funkcjonuje w Łomży Szkoła Muzyczna 

oraz Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne, gdzie ja uczę się grać na skrzypcach. 

Bardzo lubię moje miasto, w którym wciąż coś się dzieje. Czuję się tutaj bezpiecznie.  

Ł o m ż a  -  m o j e  m i a s t o  
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Edgar Bagiński, kl. VIIe 

Wakacyjne refleksje 

Pierwsze upały, ostatnie klasówki, nerwowe podliczanie średniej... Mamy czerwiec, a na 

horyzoncie jaśnieją wakacje i wymarzony wypoczynek, na który przez cały rok tak wytrwale 

czekaliśmy. W czasie wakacji uwielbiam podążać śladem pisarzy i literackich bohaterów. Na 

wakacyjnej mapie odznaczyłem już Sudety, które zainspirowały młodego Tolkiena do napisania 

Hobbita. Odwiedziłem wyspę Bornholm, gdzie szukałem śladów templariuszy. Byłem w Wiedniu 

i w Berlinie - miejscach powieści takich autorów jak Frederick Forsyth czy David Morrell. Tropami 

Pana Samochodzika zwiedzałem Warmię i Mazury. Planuję też wyprawę do Paryża i Rzymu, by 

podążać tropami jednego z moich ulubionych pisarzy - Dana Browna. I jak co roku o tej porze żałuję, że 

nikt nie napisał tajemniczej powieści o naszym wspaniałym mieście i że znów - jak co 

roku -  przyjedzie tu za mało turystów. 

Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale Łomża może być niemałą 

atrakcją dla miłośników mrocznych tajemnic i teorii spiskowych. Ta 

kategoria turystów powinna rozpocząć zwiedzanie naszego miasta od 

starego cmentarza. Niedaleko kaplicy Śmiarowskich znajduje się 

niewielki i tajemniczy grób Władzia Klimontowicza. Pomnik pokryty 

jest zagadkowymi ornamentami. Figurę zdobią motyle symbolizujące 

wędrówkę dusz i zmartwychwstanie, znane z tarcz krzyżowców 

templariańskie krzyże świętego Jerzego. Cokół zdobi również 

wizerunek odwróconej pochodni - symbol Tanatosa, greckiego boga 

śmierci. Jednak najbardziej niesamowite jest to, co skrywa tylna część 

grobowca. Znajduje się na niej płaskorzeźbą przedstawiającą kotwicę 

i kosę z przytwierdzoną do nich czaszką ze skrzyżowanymi 

piszczelami. W pierwszej chwili znak ten przywodzi nam na myśl 

awanturnicze powieści o korsarzach i piratach a mało kto wie, że 

czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami to masoński znak nawiązujący 

do starożytnego zawołania "Visita Interiora Terrae Rectificando 

Invenies Occultum Lapidem" (Zejdź do wnętrza Ziemi; przez oczyszczenie a znajdziesz kamień 

filozofów).  

Jak ustaliłem, śledząc znajdujące się w internecie kopie ksiąg parafialnych, ojcem pochowanego 

w tym miejscu Władzia był Jakub Klimontowicz. Według książki Stanisława Zaleskiego pt. „O masonii 

w Polsce od roku 1738 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich", wydanej w 1908 roku, był on 

wpływowym i ważnym członkiem łomżyńskiej loży masońskiej o nazwie „Wschodzące Słońce". Jakub 

Klimontowicz zmarł w 1840 roku i został pochowany na cmentarzu w Wąsoszu. Na jego grobowcu 

znajduje się wizerunek anioła siedzącego pod drzewem, w którego koronie zasiada sowa. Symbol tego 

ptaka był zastrzeżony dla najbardziej tajemniczej organizacji masońskiej - Iluminatów. Zgromadzenie 

to powstało 1 maja 1776 roku w Bawarii i szybko stało się bardzo wpływową organizacją w Prusach. 

Według niektórych dziennikarzy i pisarzy organizacja ta istnieje do dziś i ma ogromny wpływ na to, co 

dzieje się na świecie. Bez wątpienia obecność tego symbolu na nagrobku jednego z najważniejszych 

łomżyńskich masonów może sugerować powiązanie ich loży z Iluminatami. Teorię tę potwierdza 

również to, że do roku 1807 Łomża znajdowała się pod zaborem pruskim i pełniła rolę guberni. 

Jakub Klimontowicz nie był wyjątkiem. W okresie zaborów wielu łomżan działało w polskich 

i zagranicznych organizacjach masońskich. W loży "Wschodzące Słońce" działali jeszcze Wiktor 

Rembieliński czy słynny lekarz - dr Karol Geissler. Znana i wpływowa rodzina Śmiarowskich należała 

do wielkiej loży narodowej i tajnej masońskiej organizacji 444 (Palestra 11-12/2005 - "Wspomnienie 

o adw. Eugeniuszu Śmiarowskim"). Do wielkiej Loży Wschodu należał Roman Dmowski, a także 

związani z nim członkowie rodziny Lutosławskich. Na głębokie związki z masonerią wskazuje 

ufundowany przez tę rodzinę neoromański Kościół w Drozdowie. Świątynia pełna jest dziwnej 

i mistycznej symboliki. Jednak najbardziej wymowne są freski znajdujące się na suficie przed samym 

ołtarzem. Przedstawiają one Oko Opatrzności zamknięte w trzech ognistych kręgach, otoczonych przez 

dwanaście znaków zodiaku. Niniejszy obraz dużo bardziej kojarzy się z Indiami i filozofią wschodu niż 

z wnętrzem katolickiego kościoła. 

Jak więc się okazuje, Łomża jest miastem pełnym tajemnic, które wciąż czekają na swoje odkrycie. 

Z powodzeniem mogłaby służyć za tło niesamowitej powieści lub filmu. Uważam, że jest to punkt 

obowiązkowy na mapie każdego poszukiwacza przygód. 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - 5 
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N a s z e  p r a c e  

W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  

Aleksander Dziemiński, kl. IIIc 
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Zdrowe odżywianie 

Kiedy rano z budzikiem wstaję, mama już przyrządza mi śniadanie. 

Pyta, na co mam ochotę ? Odpowiadam, że na sałatkę owocową, bo dziś wstałam lewą nogą. 

Mama żwawo kroi owoce -  jabłuszko, banana i gruszkę, pyta czy dodać borówki, by zły 

nastrój wybić z główki ? 

Uśmiecham się miło, bo wiem, że dziś słoneczko będzie pięknie świeciło. 

Mama zabiera się do warzyw obierania i do pakowania mi śniadania. 

W śniadaniówce są już pomidorki, ogórki i rzodkiewki, aby zapał do nauki i zabawy był 

wielki. 

Na obiad zupka burakowa, żeby nie bolała głowa. 

Warzywa i owoce to witaminy, więc jedzmy, bawmy się chłopaki i dziewczyny! 

Lena Białobrzeska, kl. Ib 

Jazda na rowerze 

Cztery lata temu tata postanowił nauczyć mnie jeździć na rowerze bez bocznych kółek. 

Wyjęliśmy mój pomarańczowy rower, odczepiliśmy dwa boczne kółka i wyszliśmy na 

podwórko.  
Początkowo tata trzymał rower, żebym się nie wywróciła. Nagle 

mnie puścił i sama jechałam przez dłuższą chwilę. Gdy się odwróciłam, 

straciłam równowagę i wjechałam w pobliskie krzaki. Myślę, że 

wyglądało to zabawnie, bo moja mama stojąca w oknie zaczęła się 

śmiać. Trochę się podrapałam, ale znów wsiadłam na rower. Tym 

razem pojechałam dobrze. Umiałam jeździć bez bocznych kółek. 

To był ważny dzień w moim życiu. Nie zapomnę go nigdy. Dzięki mojemu tacie teraz 

umiem jeździć na rowerze. 
Amelia Kosińska, kl. IVh 

Wspomnienia o pradziadkach 

Kiedy byłam u babci podczas ferii, to wysłuchałam opowieść o historii jej rodziców. 

Pradziadek wywodził się z województwa lubelskiego. Wraz ze swoimi rodzicami 

zajmowali się uprawą ziemi. Kiedy miał 20 lat, wstąpił do wojska. Wysłano go do Warszawy. 

Tam służył ojczyźnie.  

Z kolei moja babcia pochodziła z okolic Warszawy. Kiedy miała 16 lat, uczęszczała do 

szkoły, ucząc się zawodu. Często jeździła do stolicy. Pewnego razu, będąc w mieście 

w poszukiwaniu pracy, spotkała mego pradziadka i prawdopodobnie spodobali się sobie. 

Pradziadek Piotr zaprosił dziewczynę na randkę. Służba wojskowa szybko minęła. Piotr 

i Julia w niedługim czasie wzięli ślub. Mieszkali w rodzinnych stronach pradziadka. 

Zajmowali się uprawą ziemi jak większość ludzi. Sielankę życia przerwał wybuch II wojny 

światowej. Moja prababci miała wtedy 19 lat.  Kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Polski, 

cała wieś została wysiedlona. Wszyscy byli zmuszeni do zostawienia swojego dobytku. Po 

pewnym czasie pradziadkowie zostali wysłani do Warszawy. Mieszkali w bardzo ciężkich 

warunkach. Prababcia ze swym mężem mieszkali w barakach, ciężko pracowali. Kiedy 

skończyła się wojna mogli przenieść się na tereny, gdzie kiedyś mieszkali, jednak ze względu 

na duże zniszczenia nie mogli tam pozostać. Pokonali wiele kilometrów, aż trafili w końcu do 

dalekiej rodziny, która mieszkała w okolicach Łomży. Tu osiedlili się. Mieszkali 

w niewielkim drewnianym domku. Chodzili codziennie sześć kilometrów do pracy. Oboje 

pracowali w lesie przy wyrębie drzewa. Kiedy czasy nieco się polepszyły, przyszły na świat 

ich dzieci.  

Moja babcia była najstarszą córką. Może dlatego zapamiętała tę historię i opowiedziała 

mi ją, bo warto znać historię przodków. 

N a s z e  p r a c e  

W a k a c y j n e  w s p o m n i e n i a  
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Zuzanna Modzelewska, kl IVe 

 



 

Laureaci 

Wojewódzki Konkurs Historyczny 

1. Bartosz Janczewski           VIID (op. p. Izabela Ramatowska) 

Wojewódzki Konkurs Języka  Angielskiego 

1. Maja Karwowska               VIIC (op. p. Izabela Wierciszewska) 

2. Alicja Magdalena Kneć    VIIC (op. p. Izabela Wierciszewska) 

3. Natalia Bieniek                 VIID (op. p. Izabela Wierciszewska) 

4. Jan Franciszek Czyżewski VIIE (op. p. Karolina Jankowska) 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

1. Oliwia Gronostajska          VIIF (op. p. Hanna Poreda) 

Wojewódzki Konkurs Języka  Polskiego 

1. Maja Karwowska               VIIC (op. p. Dorota Żbikowska) 

2. Natalia Bieniek                 VIID (op. p. Dorota Żbikowska) 

Wojewódzki Konkurs z Informatyki 

1. Jan Bagiński                      VIID (op. p. Barbara Dębosz)  

Finaliści 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

1. Jakub Chojnowski             VIIB (op. p. Dorota Święczkowska) 

2. Alicja Magdalena Kneć    VIIC (op. p. Danuta Grażyna Kucharczyk) 

3. Alicja Przeździecka          VIIE (op. p. Anna Wysakowicz) 

4. Oliwia Żebrowska            VIIE (op. p. Anna Wysakowicz) 

Wojewódzki Konkurs Języka  Polskiego 

1. Alicja Magdalena Kneć     VIIC (op. p. Dorota Żbikowska) 

2. Gabriela Wawrzyniak       VIIC (op. p. Dorota Żbikowska) 

Wojewódzki Konkurs z Informatyki 

1. Maja Karwowska               VIIC (op. p. Barbara Dębosz) 

2. Lorenzo Marinucci           VIIF (op. p. Henryk Witkowski) 

3. Emil Piotr Kulka               VIA (op. p. Barbara Dębosz) ! 

W o j e w ó d z k i e  K o n k u r s y  P r z e d m i o t o w e  

w  r o k u  s z k o l n y m  2 0 1 7 / 2 0 1 8  
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Miła uroczystość 

25 maja 2018 r. w sali papieskiej odbyło się 

uroczyste spotkanie uczniów z p. dyrektorem 

Leszkiem Sobocińskim, p. dyrektor Renatą 

Zaniewską i nauczycielami, którzy 

przygotowywali laureatów do konkursów. Okazja 

była szczególna – nasza szkoła z dziewięcioma 

tytułami Laureata Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych uzyskanymi przez siedmiu 

uczniów zajęła 3. miejsce w województwie 

podlaskim. Sukces Dziesiątki podkreśla fakt, iż 

jesteśmy jedyną szkołą z Łomży, która wielokrotnie zajmowała czołowe lokaty 

ww. konkursach. 

Dziś nasze wysiłki zostały kolejny raz docenione. Na początku p. dyrektor Leszek 

Sobociński uroczyście podziękował nam oraz naszym nauczycielom przygotowującym do 

konkursu za wytrwałość, ciężką pracę oraz pasję do nauki. Chwilę później zostało wykonane 

pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych na spotkaniu. Następnie czekała nas miła 

niespodzianka - smaczna pizza  i rozmaite słodkości. Wszyscy skorzystali z poczęstunku, 

któremu towarzyszyły pogodne rozmowy. 

Był to miło spędzony czas w doborowym towarzystwie. Mamy nadzieję, że w przyszłym 

roku grono laureatów się powiększy o kilku kolejnych ambitnych młodych ludzi. 

Alicja Kneć, Maja Karwowska, kl. VII c 

Oto wyniki szkolnego konkursu przeprowadzonego w klasach VII i gimnazjalnych 

Najlepszy z Przedmiotów Przyrodniczych  Klas  VII 

 

1. Julia Kochanowska             VIID  (op. p. Jolanta Gwizdon, p. Laura Wąsowska, p. Marta 

     Kalicka, p. Hanna Bazydło) 

2. Alicja Przeździecka             VIIE (op. p. Małgorzata Czerwińska, p. Laura  Wąsowska, 

     p. Marta Kalicka, p. Hanna Bazydło) 

3. Maja Karwowska                VIIC (op. p. Jolanta Gwizdon,  p. Laura Wąsowska,  p. Marta 

     Kalicka, p. Dariusz Milewski) 

3. Edgar Jakub Bagiński      VIIE(op. p. Małgorzata Czerwińska, p. Laura Wąsowska, p. 

     Marta Kalicka, p. Hanna Bazydło) 

Najlepszy z Przedmiotów Przyrodniczych Klas  II Gimnazjalnych 

 

1. Timur Bajenko                       IIB (op. p. Katarzyna Andrzejczyk, p. Marta Kalicka,  

     p. Dariusz Milewski) 

2. Tetiana Popilevych                IIB (op. p. Katarzyna Andrzejczyk, p. Marta Kalicka,  

     p. Dariusz Milewski) 

3. Paweł Piaścik                        IIA (op. p. Katarzyna Andrzejczyk, p. Marta Kalicka,   

     p. Dariusz Milewski) 

Gratulujemy! 
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rys. Julia Bagińska, kl. IVc 

rys. Julia Bagińska, kl. IVc 

rys. Roksana Dudzińska, kl. IVc 

 

Mistrz Historii 

 Klasy  IV 

1. Szymon Dębski                    IVC (op. p. Józef Janczewski)  

2. Roksana Dudzińska             IVC (op. p. Józef Janczewski) 

3. Wiktoria Sokołowska          IVD (op. p. Elżbieta Kijek) 

 Klasy  V 

1. Oliwia Tombak                      VA (op. p. Izabela Ramatowska) 

     Anna Rogińska                     VC  (op. p. Beata Obrycka) 

2. Natalia Pijanowska                VA (op. p. Izabela Ramatowska) 

3. Jan Kamiński                         VC   (op. p. Beata Obrycka) 

 Klasy  VI 

1. Maja Dudzińska                   VIA (op. p. Izabela Ramatowska) 

2. Katarzyna Siok                     VIE (op. p. Izabela Ramatowska) 

3. Katarzyna Łępicka               VIE (op. p. Izabela Ramatowska)  

 

Mistrz Języka  Angielskiego 

 Klasy  IV 

1. Justyna Borkowska               IV I  (op. p. Justyna Mańko) 

2. Wiktoria Sokołowska           IVD (op. p. Justyna Mańko)  

3. Szymon Dębski                     IVC  (op. p. Magdalena Czerwonko) 

    Erwin Niebrzydowski          IVA  (op. p. Karolina Jankowska) 

 Klasy  V 

1. Amelia Karwowska                VF (op. p. Karolina Jankowska) 

2. Sebastian Karwowski            VC (op. p. Aleksandra Dzielnicka) 

3. Natalia Pijanowska               VA (op. p. Karolina Jankowska) 

 Klasy VI 

1. Anna Czerwińska                  VIA (op. p. Magdalena Tabędzka) 

2. Zuzanna Bońska                   VIC  (op. p. Aleksandra Dzielnicka) 

3. Wiktoria Kowalczyk             VIC (op. p. Aleksandra Dzielnicka) 

 

Mistrz Matematyki  

 Klasy  IV 

1. Szymon Sobczyński              IVF  (op. p. Małgorzata Murawska)  

2. Vladyslav Baliuk                   IVB (op. p. Anna Wysakowicz) 

3. Olivia Makowska                  IVE (op. p. Małgorzata Murawska) 

 Klasy  V 

1. Kacper Duda                          VC  (op. p. Hanna Poreda) 

2. Katarzyna Szumska               VE  (op. p. Dorota Święczkowska) 

    Bartosz Chełstowski            IVH  (op. p. Anna Wysakowicz) 

3. Oliwia Tombak                      VA (op. p. Anna Wysakowicz)  

 Klasy VI 

1. Wiktor Lemański                  VIB (op. p. Barbara Fiłonowicz) 

2. Karolina Bartnik                   VIC (op. p. Anna Wysakowicz)  

    Gabriela Zakrzewska            VIF (op. p. Hanna Poreda) 

3. Emil Piotr Kulka                   VIB (op. p. Barbara Fiłonowicz) 

    Katarzyna Łępicka                VIE (op. p. Dorota Święczkowska) 
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S z k o l n e  k o n k u r s y  p r z e d m i o t o w e   

w  r o k u  s z k o l n y m  2017/2018 

rys. Szymon Dębski, kl. IVc 

rys. Roksana Dudzińska, kl. IVc 



 

rys. Julia Bagińska, kl. IVc 

 

Mistrz Przyrody 

 Klasy  IV 

1. Olivia Makowska                 IVE (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

2. Bartosz Archacki                 IVG (op. p. Joanna Nowińska) 

3. Szymon Dębski                   IVC (op. p. Jolanta Gwizdon) 

    Wiktoria Sokołowska         IVD (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

 Klasy  V 

1. Katarzyna Szumska               VE (op. p. Joanna Nowińska) 

    Oliwia Tombak                     VA (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

2. Jakub Zieliński                      VE (op. p. Joanna Nowińska) 

3. Szymon Głodkowski            VA (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

 Klasy VI 

1. Wiktoria Bachanek               VIA  (op. p. Joanna Nowińska) 

    Kinga Dziemińska                VIC  (op. p. Jolanta Gwizdon) 

2. Gabriela Zakrzewska           VIF   (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

3. Katarzyna Łępicka               VIE  (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

 

Mistrz  Ortografii 

Klasy II 

1.  Amelia Danielewska           IIa  (op. p. Dorota Wierzbowska) 

2.  Gabriela Samojłowicz         IIa  (op. p. Dorota Wierzbowska) 

3.  Jakub Kossakowski             IIb (op. pp.  Hanna Banach i Mariola  

    Wityńska)  

Klasy III 

1. Nikonezja Armo                  IIIc    (op. p. Jadwiga Kirejczyk) 

2.  Justyn Korbel                     IIIc    (op. p. Jadwiga Kirejczyk) 

3. Igor Stankiewicz                 IIIg    (op. p. Agnieszka Korbel) 

 Klasy  IV 

1. Erwin Niebrzydowski          IVA  (op. p. Katarzyna Koziatek) 

2. Bartosz Archacki                  IVG  (op. p. Donata Biłda) 

3. Oliwia Makowska                IVE   (op. p. Inga Włodkowska) 

 Klasy  V 

1. Natalia Pijanowska                VA  (op. p. Renata Zaniewska) 

2. Aniela Wojciechowska          VB   (op. p. Dorota Żbikowska) 

3. Katarzyna Szumska                VE  (op. p. Katarzyna Koziatek) 

 Klasy  VI 

1. Emil Piotr Kulka                  VIB   (op. p. Katarzyna Koziatek) 

2. Zuzanna Bońska                  VIC    (op. p. Katarzyna Koziatek) 

3. Gabriela Zakrzewska           VIF   (op. p. Mirosława Bieniecka) 

 Klasy  VII 

1. Maja Karwowska                 VIIC  (op. p. Dorota Żbikowska)  

2. Alicja Magdalena Kneć      VIIC   (op. p. Dorota Żbikowska) 

3. Konrad Wałkuski                VIIC  (op. p. Dorota Żbikowska) 
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rys. Szymon Dębski, kl. IVc 

rys. Roksana Dudzińska, kl. IVc 

rys. Szymon Dębski, kl. IVc 



Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża 

21 maja po raz XIV odbył się w naszej konkurs Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych 

Miasta Łomża. Zmaganiom najlepszych 

przyświecały w tym roku słowa Janusza 

Korczaka: Błąd w mowie jest jak plama tłusta 

i brzydka na fotografii matki, którą bardzo 

kochasz. 

Tegoroczny konkurs wpisał się w 

obchody 600-lecia naszego miasta, więc miał 

szczególnie uroczystą oprawę, zawsze też 

dedykowany jest Janowi Pawłowi II – patronowi naszej szkoły .   

W ortograficznych zmaganiach wzięło udział po trzech uczniów  z każdej szkoły, 

mieliśmy więc dwudziestu jeden uczestników. 

Dyktando jak zazwyczaj napisała p. Joanna Szkop, która nie oszczędziła uczestnikom 

ortograficznych pułapek w tekście o historii Łomży 

i jej najsławniejszych obywatelach. Sprawiło ono 

uczestnikom niemałą trudność, ale udało się wyłonić 

zwycięzców: 

I miejsce – Natalia Pijanowska, op. p. Renata 

Zaniewska, Szkoła Podstawowa nr 10 

II miejsce – Anna Tarnacka, op. p. Anna 

Kossakowska-Bączek, Szkoła Podstawowa   nr 5 

III miejsce – Oskar Żebrowski, op. p. Joanna 

Wiśniewska, Szkoła Podstawowa    nr 4. 

Gratulujemy zwycięzcom!  
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p. Agnieszka Muzyk - Prezydent Miasta 

Łomża, p. Bernadetta Krynicka - poseł na Sejm RP, p. Dorota Szymonowicz – wizytator 

Kuratorium Podlaskiego, p. Bernard Zbigniew Kossakowski - dyrektor ODN, p. Maciej 

Listowski - dyrektor ŁCRE. Nagrody sponsorowali: p. Hanna i Krzysztof Gosk – Stacja Paliw 

Pryma, pp. Małgorzata i Adam Konopka – Hurtownia Omega, p. Jolanta Cwalina – Biuro 

Turystyczne JC Podróże, ciastkarnia Weronika, Rada Rodziców SP10. 

Czekamy na kolejną edycję, zastanawiając się, w jakie pułapki ortograficzne złapie 

uczestników nieoceniona p. Joanna Szkop, autorka wszystkich czternastu tekstów.  

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  
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Ciekawa wycieczka 

W dniach 28 –30 maja uczniowie klas gimnazjalnych i klas siódmych odbyli wycieczkę 

w ramach projektu ,,Wielowyznaniowe Podlasie”. Szlak wycieczki wiódł historycznymi 

miejscowościami województwa podlaskiego, które dla wielu wydawały się tak bliskie, może 

nawet banalne, a okazało się, że nie do końca znane.  

Wśród perełek zabytkowych znalazł się prastary gród nad Narwią – Wizna 

z późnogotyckim kościołem oraz pomnikiem obrońców z 1939 roku znanych w historii jako 

,,obrońcy Termopil”. Przedłużenie  historii na szlaku narwiańskim uzupełniło zwiedzanie 

bogatego w wydarzenia historyczne oraz zabytki Tykocina. Pierwszy dzień zakończyliśmy 

rejsem po Kanale Augustowskim, gdzie na Szlaku Papieskim wspominaliśmy wizytę Jana 

Pawła II na Ziemi Augustowskiej 9 czerwca 1999 roku. Na szlaku tatarskim poznaliśmy 

kulturę Tatarów w Polsce oraz meczet i cmentarz muzułmański w Kruszynianach. W Supraślu 

pomimo wielu zaplanowanych atrakcji skupiliśmy się na zwiedzeniu Wielkiego Monasteru 

i poznaniu religii prawosławnej.  

Drugi dzień wycieczki przeznaczony był na poznawanie pogranicza polsko–litewskiego 

i błogi relaks w aquaparku w Druskiennikach. W setną rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę odwiedziliśmy miejsce wypoczynku wielkiego Polaka Naczelnika Państwa 

Marszałka Józefa Piłsudskiego.   

 Podróż po urokliwych przyrodniczo terenach Podlasia oraz przybliżenie historii Małej 

Ojczyzny pozwoliły nam zrozumieć 

wielokulturowość naszego regionu, który jako 

atrakcję turystyczną możemy polecić innym.  

Bartosz Janczewski, Damian Pawlak, kl. VIId 

Pod koniec maja byliśmy na wycieczce 

szkolnej. Podczas tych trzech dni mogliśmy wiele 

nauczyć się na temat wielokulturowości Podlasia. 

Wspólnie spędzony czas minął nam bardzo szybko 

i przyjemnie. Wspaniałe przeżycia, atrakcyjne 

zdjęcia i super pogoda pozwolą długo wspominać 

nasz wspólny wyjazd. 

Martyna Zaczek, kl. IIa gimn. 

Ostatnie dni maja z pewnością zostaną w mojej 

pamięci na długo. Wraz z klasą i innymi uczniami 

szkoły pojechałam na ciekawie zorganizowaną 

wycieczkę. Poprzez zabawę mogłam poznać kulturę 

naszego regionu. 

Klaudia Remez, kl. IIa gimn. 

Wycieczka bardzo nam się podobała, ponieważ 

miło spędziłyśmy czas w gronie przyjaciół 

i zawarłyśmy nowe znajomości. Podczas wyjazdu poznałyśmy wierzenia i kulturę Podlasia. 

Mogłyśmy podziwiać piękne krajobrazy Litwy z panoramy niemeńskiej, lecz najbardziej 

podobał się nam aquapark, w którym bawiliśmy się do woli. 

Karolina Głębocka, Weronika Jankowska, kl. VIIc 

Wycieczka ,,Wielowyznaniowe Podlasie” bardzo mi się podobała. Poznałem wiele 

ciekawych faktów na temat innych religii i dobrze bawiłem się w parku wodnym na Litwie.  

 Konrad Wałkuski, kl. VIIc 
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Wyjazd do Białegostoku 

12 czerwca nasza klasa wyjechała na wycieczkę do Białegostoku. 

Pierwszym celem podróży była Opera i Filharmonia Podlaska. Obejrzeliśmy spektakl 

pt. Czerwony Kapturek. Bardzo nam się spodobał, ponieważ był ciekawy i miejscami 

śmieszny. Po występie wyjechaliśmy do skansenu w Wasilkowie. Po krótkim spacerze 

podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza poszła na zajęcia kaligraficzne. Dowiedzieliśmy się 

jak dawniej pisano i uczono się. Pozostałe dzieci poszły na zajęcia pszczelarskie. Nauczyciel 

opowiadał nam o pszczołach. Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające.  

Na koniec był czas na zabawę i ognisko z kiełbaskami. Część dzieci grała w badmintona, 

część się huśtała, a jeszcze inni tańczyli, słuchali muzyki i robili wianki. W pewnym 

momencie wypełzł z wysokiej trawy zaskroniec i początkowo nieco nas przestraszył. 

Wracając już do autokarów, zobaczyliśmy zajączka. 

Wycieczka była bardzo interesująca i chętnie pojechalibyśmy tam jeszcze raz.   

 Damian Boguski, Bartosz Weber, Kinga Wierzbowska, Karolina Nowocińska, kl. Vf 

   
Szkolna wycieczka 

W piątek 24 maja nasza klasa oraz klasa IVd spotkały się przed szkołą, aby pojechać na 

wycieczkę do Warszawy. Dobry humor towarzyszył nam przez całą drogę, mimo że za oknem 

pojawiały się burzowe chmury.  

Naszą przygodę ze zwiedzaniem Warszawy zaczęliśmy od seansu w Centrum Kopernika 

w planetarium. W ciszy i ogromnym skupieniu wszyscy słuchali opowieści o gwiazdach 

i planetach. Obejrzeliśmy tam przedstawienie pt. „Tam gdzie żyły smoki”. Następnie 

szukaliśmy ich szczątków w ziemi. Dowiedzieliśmy się też od eksperta, że istniał dinozaur, 

któremu nadano nazwę Smok Wawelski, ponieważ wyglądem przypominał smoka. 

Następnie weszliśmy na dach Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie zobaczyliśmy piękne 

żółto-pomarańczowe kwiaty oraz różnobarwne krzewy. Jednak największe wrażenie zrobiła 

na mnie i na kolegach panorama miasta. Kolejnym punktem wyprawy był spacer po 

warszawskiej Starówce oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego. Wszyscy z wielkim 

zachwytem podziwialiśmy komnaty królewskie. Największe wrażenie zrobiła na mnie pięknie 

złocona Sala Tronowa oraz komnata, w której została uchwalona Konstytucja 3 maja. Jedną 

z ciekawostek, które poznaliśmy, było to, że królowie spali na siedząco, ponieważ wierzono,  

że pozycja leżąca to pozycja śmierci. 

Po zwiedzaniu zamku udaliśmy się do Manufaktury Cukierków. Tam powitał nas słodki 

zapach cukierków oraz ogromna ściana wypełniona słojami z kolorowymi smakołykami. 

Miłym elementem zwiedzania manufaktury był pokaz tworzenia słodyczy, a później ich 

zakup. Wszyscy wyszliśmy  z torebkami wypełnionymi cukierkami i lizakami.  

W drodze powrotnej zajechaliśmy do McDonald's na obiad. Z pełnymi brzuchami 

i w dobrych humorach dojechaliśmy do Łomży około godziny 20
00

.  

Wyjazd do Warszawy zostanie w mojej pamięci na długo, a zwłaszcza wizyta 

w planetarium.  
Grzegorz Kuteszko, Aleksander Polkowski, kl. IVc 

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  
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Coroczny konkurs rozstrzygnięty 

Gdy dowiedziałam się o konkursie 

Animals 2017, postanowiłam w nim wziąć 

udział. Poprosiłam całą rodzinę, aby pomogła 

mi zrobić budkę dla owadów. Tata chętnie 

zrobił budkę, a ja z bratem nazbieraliśmy 

materiały do jej wypełnienia. 

Kiedy byłam na podsumowaniu 

konkursu, czułam, że wygram... i wygrałam. Okazało się, że koledzy 

z mojej klasy także biorą udział. Byli to Kacper Lemański i Mikołaj 

Lemański. Wystąpili w kategorii "Karmnik dla ptaków". Bardzo 

przyjemnie było spotkać się na podsumowaniu. Ale przejdźmy do 

dalszych informacji. 

Kiedy pan wyczytał moje nazwisko, od razu wstałam z miejsca i odebrałam nagrodę. 

Rodzice byli zachwyceni, że moja praca wygrała. Dostałam fantastyczną nagrodę. Cieszyłam 

się, że dzieci pomagają zwierzętom.  

Ula Kuczewska, kl.Ib 

Lista nagrodzonych uczniów naszej szkoły w Konkursie „Animals 2017” im. Krzysztofa 

Choińskiego: 

1) w kategorii „funkcjonalna budka dla nietoperzy” komisja konkursowa przyznała nagrody: 

I m. – Wiktoria Świderska kl. Ve  

II m. – Julia Śmiarowska kl. IVh 

III m. – Marcel Pachucki kl. IV a 

2) w kategorii „funkcjonalna budka lęgowa dla jerzyków” komisja 

konkursowa przyznała:  

I m. – Jakub Gałka kl. Ve 

II m. – Klaudia Kossakowska kl. Va 

III m. – Natalia Skarżyńska kl. IVj 

3) w kategorii „budka dla owadów zapylających” komisja przyznała 

nagrody:  

I m. – Urszula Kuczewska kl. Ib 

4) w kategorii „karmnik dla ptaków” przyznano: 

I m. – Kacper Lemański kl. Ib 

II m. – Karolina Bajno kl. Vd 

III m. – Gabriela Wierzbicka kl. IVc 

Komisja przyznała wyróżnienia dla prac konkursowych: 

1. Aleksandra Nasiadka kl. Ia 

2. Paulina Kotowska kl. IVf 

3. Patrycja Lubecka kl. IVa 

4. Aleksandra Romatowska kl. IVa 

5. Julia Wilińska kl. IVg 

6. Hubert Jastrzębski kl. IVg 

7. Nataniel Sawicki kl. IVg 

8. Bartosz Archacki kl. IVg 

9. Eliza Kotomska kl. IVa 

Nagroda specjalna Dyrektora Łomżyńskiego Krajobrazowego Parku Doliny Narwi 

Mariusza Sachmacińskiego przypadła dla Mai Szabłowskiej z kl. IVa, a Nagrodę Specjalną 

Pana Jana Rybakiewicza otrzymuje Mateusz Długozima z kl. Vc.  

Nagrodę „klasowa” za największa liczbę zgłoszonych prac konkursowych w kategorii 

„budka lęgowa”  przyznano klasie  IVc 

Komisja wszystkim uczestnikom konkursu przyznała dyplomy zaszczytnego 

uczestnictwa w konkursie jako młody „Przyjaciel Ptaków”. 
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Jan Kochanowski, Aleksander Polkowski, kl. IVc 

 

Wycieczka do Augustowa 

Dnia 22.05.18 był ciepły i słoneczny dzień. Przed szkołą o godz. 8:30 zebraliśmy się całą 

klasą Ib i If wraz z naszymi wychowawcami - panią Małgorzatą Domaszewską i panią 

Barbarą Nowakowską. Czekaliśmy na autokar, który miał nas zabrać do Augustowa.  

Po przyjeździe na miejsce mieliśmy już wszystko zaplanowane. Szybko wsiedliśmy na 

pokład statku, którym płynęliśmy przez 1,5 godz. podziwiając piękne widoki. Okazało się, że 

dopłynęliśmy do Sanktuarium w Studziennicznej. Pani przewodnik zaprowadziła nas pod 

pomnik Jana Pawła II i opowiedziała nam, że 

papież był osobiście tutaj i modlił się przy 

obrazie Matki Boskiej Studzienniczańskiej. 

Usłyszeliśmy również opowieść o cudownej 

wodzie uzdrawiającej, której sami mogliśmy 

nabrać i wziąć ze sobą. Następnie udaliśmy 

się do kościoła, w którym pomodliliśmy się. 

Potem poszliśmy spacerkiem w stronę 

miejsca, gdzie mogliśmy odpocząć i usmażyć 

sobie kiełbaski nad ogniskiem.  

Po smacznym obiedzie zgodnie 

stwierdziliśmy, że chcemy zwiedzić Augustów i jego zakątki. Podczas spaceru na Stary 

Rynek zaszliśmy na ogromny plac zabaw i zjedliśmy pyszne lody. Każde z nas przywiozło ze 

sobą jakąś pamiątkę z wycieczki.  

Uważamy wycieczkę za bardzo udaną. Dziękujemy naszym wychowawczyniom, że nas 

zabrały w takie ciekawe miejsca.  
Kaja Niebrzydowska, kl. Ib 

Wycieczka do parku 

12 VI 2018 r. udaliśmy się na wycieczkę do siedziby Łomżyńskiego Parku 

Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie. Była to nagroda w konkursie Animals dla klasy, 

która zgłosiła najwięcej karmników i budek lęgowych dla ptaków. 

Na miejsce dotarliśmy autokarem około godziny 9:30. Pierwsze kroki skierowaliśmy do 

sali edukacyjnej, w której miały odbywać się zajęcia. Poprowadził je dyrektor parku, który 

opowiedział nam o zwierzętach występujących w naszym obszarze chronionym. Były to 

między innymi: wilki, dziki, sarny, łosie i wiele, wiele innych. Oglądaliśmy je na rycinach 

i w postaci wypchanych okazów. Zapamiętaliśmy szczególnie opowieść o groźnym żubrze, 

którego zastrzelił dziadek naszej koleżanki z klasy, a najbardziej podobały nam się odgłosy 

zwierząt, wygrywane przez pana dyrektora na specjalnych instrumentach.  

Następnym punktem programu wycieczki były 

atrakcje plenerowe. Spacerowaliśmy zabezpieczeni przed 

atakiem komarów po ścieżce edukacyjnej z bocianim 

gniazdem, do którego można było wejść po sznurkowej 

drabince. Chodziliśmy po linach i uczestniczyliśmy 

w konkursie przyrodniczym z nagrodami.  

Kolejną atrakcją było ognisko z pieczeniem 

kiełbasek. Posiłek jedliśmy pod wiatą na powietrzu. 

Podczas ogniska mogliśmy dalej bawić się na linach, grać 

w fanty lub biegać. 

Około 12:30 pożegnaliśmy miłych gospodarzy i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pod 

szkołą rozstaliśmy się z naszą wychowawczynią i udaliśmy się do swoich domów. 

Dzisiejszy wyjazd uważamy za bardzo udany, mimo że był krótki. Spędziliśmy czas 

w towarzyskie kolegów na świeżym powietrzu oraz zdobyliśmy wiedzę o świecie przyrody.  
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Matematyczno–przyrodnicze rozgrywki 

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży odbyła się  XV edycja konkursu 

„Mix matematyczno–przyrodniczy”.  W zmaganiach rywalizowało ze sobą sześć łomżyńskich 

szkół reprezentowanych przez trzyosobowe 

drużyny. Otuchy dodawali kibice, którzy jak 

najlepiej próbowali wesprzeć swoich 

zestresowanych kolegów. 

Pierwsza konkurencja dotyczyła ułożenia 

tangramów, co nie należało do prostych zadań. 

Następnie uczestnicy musieli sprostać 

ćwiczeniu przyrodniczemu dotyczącemu kartki 

z kalendarza. Podczas sprawdzania prac przez 

nauczycieli  przyszła pora na konkurencję 

sprawnościową. Czas był zatrzymywany 

wtedy, gdy ostania osoba z trójki podniosła do 

góry rękę z napisem „Mix” ułożonym z nieco 

skomplikowanych klocków. Po 

tym  większości zawodników sprawił sporo 

trudności rebus matematyczny. Na rzutniku 

pokazywane były poprawne odpowiedzi. U jednych na twarzach widniała radość, zaś 

u innych smutek. Jednak uśmiech powrócił podczas kolejnej konkurencji sportowej. Tym 

razem z plastikowych kubeczków trzeba było ułożyć piramidę. Oczywiście po drodze nie 

obyło się bez różnych przeszkód. Przyszedł czas na uzupełnienie tabelki dotyczącej zwierząt 

żyjących w różnych strefach krajobrazowych. Po sprawdzeniu tego zadania mogliśmy 

zobaczyć, ile dotychczas zdobyliśmy 

punktów.  Ostatnie było zadanie 

matematyczne. Każda grupa mogła wybrać, 

czy będzie ono za 3, 5 lub 7 punktów. 

Wszyscy wybrali to najtrudniejsze.  

Przed ogłoszeniem wyników uczennice 

siódmych klas zaprezentowały swoje talenty 

wokalne, taneczne oraz gimnastyczne. 

Nadeszła bardzo przyjemna chwila, gdyż 

poznaliśmy zwycięzców: III miejsce zajęła 

Szkoła Podstawowa nr 5 z 33 punktami, 

II m.  - pierwszy raz biorąca udział „jedynka”, 

a I miejsce nasza szkoła.  

Zarówno my, jak i nauczyciele nas przygotowujący byliśmy uradowani. Po odebraniu 

nagród wszyscy zostali na słodki poczęstunek.  

Ten dzień na długo utkwi w naszej pamięci. 
Kinga Dziemińska kl. VIc 

Ciekawe przedstawienie 

8.06.18 r. z wychowawczynią poszliśmy na przedstawienie pt. Zagubiony czas, w którym 

występowały nasze koleżanki z klasy: Lena i Ola.  

Przedstawienie było o rodzicach, którzy nie mieli czasu dla swoich dzieci, więc 

rodzeństwo poszło go szukać na łące. Podczas poszukiwań dzieci zgubiły się. Wieczorem 

rodzice znaleźli je na łące, gdy szukały drogi powrotnej. 

Przedstawienie bardzo nam się podobało, dlatego głośno biliśmy brawo. 

 Amelia Kosińska, kl. IVh 
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Program ogólnopolski TRZYMAJ FORMĘ - wyniki konkursu 

Kategoria: najlepszy wiersz 

Nie ma to jak w letniej porze 

spędzić aktywnie czas na dworze. 

Wyjść na rolki, pograć w piłkę  

czy pojeździć na rowerze, 

będzie lepiej niż bezczynnie 

siedzieć przy komputerze 

Olivia Roxane Makowska, kl. IVe  

W zdrowym ciele, zdrowy duch 

więc zapomnij o fast foodach, 

bo to jest prawdziwa nuda! 

Jedz warzywa i owoców wiele, 

bo to nasi przyjaciele!  

Olivia Roxane Makowska, kl. IVe  

Zdrowy styl życia 

Trudno jest opisać jakie to uczucie, 

Gdy mam dobre samopoczucie. 

Kiedy nic nas nie boli i nie trapi, 

I nie potrzebujemy żadnej terapii. 

 

A wszystko dookoła cieszy nas i zachwyca, 

Nauka w szkole, rodzice, przyroda i ulica. 

Kiedy stwierdzamy, że jesteśmy zdrowi, 

I przeciwnościom losu przeciwstawić się gotowi. 

 

Ważne jest pozytywne myślenie i styl bycia, 

Dlatego odżywiaj się i prowadź zdrowy styl życia. 

Wybieraj zdrową żywność i popijaj wodą, 

A cieszyć się będziesz zdrowiem urodą. 

 

Zadbaj o wypoczynek i właściwą ilość spania, 

Nie musisz się stroić, lecz noś wygodne ubrania. 

Regularnie zażywaj gimnastyki, a unikniesz stresu, 

Musisz uwierzyć w siebie, to podstawa sukcesu. 

   Roksana Dudzińska, kl.IVc 

Kategoria: najlepszy tekst 

Zdrowy styl życia jest zawsze aktualny 

Jest rok 2045. Prawie  każdy człowiek ma w swoim ciele wszczepioną sztuczną komórkę, która 

potrafi walczyć ze wszystkimi komórkami chorobotwórczymi i nadwagą. Nikt nie troszczy się o 

swoje zdrowie i każdy prowadzi bierny tryb życia. W pewnym małym miasteczku województwa 

podlaskiego mieszka dziewczynka, która ma na imię Nel. Nie posiada ona wszczepionego implantu, 

ponieważ jej rodzice nie mieli potrzeby na niego. Nel musi nadal troszczyć się swoje zdrowie i 

odpowiednio się odżywiać. 

Jest dziewczyną, która dobrze się uczy i ma prawdziwych przyjaciół. Pewnego lipcowego dnia był 

najcieplejszy dzień w historii Polski! Temperatura sięgała 38 stopni! Nikt nie wychodził z domu, 

ponieważ sztuczna komórka nie była zaprojektowana na tak wysoką temperaturę i przestała działać. 

Następnego dnia, u zaimplantowanych ludzi, zaczęły się poważne kłopoty zdrowotne! Pod 

zazwyczaj pustymi gabinetami lekarskimi zaczęły pojawiać się ogromne kolejki, a Nel czuła się 

bardzo dobrze. Nie chorowała, ponieważ regularnie prowadziła zdrowy i aktywny styl życia. Była 

szczęśliwa z tego powodu, ale było jej bardzo przykro, że koledzy i koleżanki cierpią. Postanowiła im 

pomóc i gdy fala upałów minęła, wyjaśniła im, jak trzeba prowadzić zdrowy i aktywny styl życia. 

Po tym incydencie każdy zrozumiał - żeby być zdrowym i szczęśliwym, trzeba prawidłowo się 

odżywiać i dbać o siebie, gdyż nawet inteligentne technologie przyszłości nie potrafią tego zmienić! 

  Alisa Faraponova, kl. II bgimn. 

Kategoria: najoryginalniejsza  

fotografia 
 - Michalina Górnik, kl. IVd 
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Kategoria: najciekawszy komiks -Wiktoria Kurpiewska, kl. IVc 

 

 O działalności Samorządu Uczniowskiego słów kilka 

Samorząd Uczniowski przez cały rok szkolny 2017/2018 prowadził intensywną działalność na 

rzecz uczniów i dobra całej szkoły.  

W II półroczu jednym z najważniejszych wydarzeń był etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego. Członkowie samorządu zajęli się pomocą dla uczestników konkursu i ich 

opiekunów, np. udzielając informacji, wskazując drogę do klas czy szatni.  

Przyjemną tradycją w naszej szkole jest poczta walentynkowa. W tym roku, podobnie jak 

w latach ubiegłych, członkowie samorządu uczniowskiego czternastego lutego roznosili zebrane 

wcześniej walentyki. Z inicjatywy samorządu została zorganizowana również wycieczka do 

Warszawy, w trakcie której odwiedziliśmy Dom Zagadek oraz obejrzeliśmy spektakl Romeo i Julia 

w Studio Buffo. Z okazji pierwszego dnia wiosny przygotowaliśmy wyjście do kina na film 

pt. „Cudowny chłopak”.  

Kolejną uroczystością, w jakiej wzięliśmy udział, były obchody Światowych Dni Autyzmu. 

W związku z tym świętem w teatrze Lalki i Aktora odbył się pokaz krótkich scenek teatralnych 

o życiu osób cierpiących na autyzm, w którym zdobyliśmy zaszczytne drugie miejsce.  

Pod koniec kwietnia nasz reprezentant uczestniczył w VII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Łomży, a maju w naszej szkole odbył się konkurs Mistrz Ortografii Miasta Łomża, w którego 

przygotowania również się zaangażowaliśmy. Ostatnią akcją, jaką przeprowadzimy, będzie 

prezentacja zasad związanych z bezpiecznymi wakacjami, która odbędzie się w ostatnim tygodniu 

roku szkolnego. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w działalność Samorządu 

Uczniowskiego i zachęcamy do wspierania nas w roku następnym. 

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wesołych i bezpiecznych 

wakacji.  

Natalia Bieniek, kl. VIId  
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C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

Andrzej Maleszka Magiczne drzewo. Świat 

Ogromnych 

Ostatnio przeczytałam ciekawa książkę z serii 

Magiczne drzewo pt. Świat Ogromnych.  

Opowiada ona o nauczycielce, która kupiła synowi 

puzzle. Po ułożeniu ich chłopiec w magiczny sposób 

znika. Przyjaciele Gabi, Kuki, Blubek i mówiący pies 

Budyń postanawiają go odnaleźć. Zakradają się do 

pokoju i układają puzzle. W pewnej chwili przenoszą 

się do świata Ogromnych. Dzieci odnajdują Alika 

u państwa Olbrzymów, bo tu zamieszkał. W  świecie 

Ogromnych cała czwórka musiała chodzić do 

olbrzymiej szkoły, dopóki nie znaleźli takich samych 

puzzli. Po ułożeniu ich wrócili do swojego świata, ale 

układanka pozostała w świecie Ogromnych. Dzieci 

sądzą, że kiedyś olbrzymy ułożą puzzle i wówczas 

pojawią się na Ziemi. 

Ta książka bardzo mi się spodobała. Poleciłabym 

ją każdemu, ponieważ ukazywała wiele zabawnych sytuacji.  
Amelia Kosińska, kl. IVh 

 

Książki Rica Riordana 

Pewnego razu zdarzyło mi się sięgnąć po książkę pt. Złodziej 

pioruna Rica Riordana, która była pierwszą książką z serii Percy 

Jackson i bogowie olimpijscy. Po jej przeczytaniu zacząłem się 

interesować przygodami Percy'ego Jacksona. I w taki sposób, 

zanim się obejrzałem, przeczytałem Morze potworów, Klątwę 

tytana, Bitwę w labiryncie  i Ostatniego olimpijczyka. Następnie 

zacząłem czytać serię Olimpijscy herosi (kontynuacja serii 

Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy). Tej właściwie do końca 

nie przeczytałem, ale jest 

porównywalnie dobra jak pierwsza 

seria z tego cyklu. Z tej serii 

przeczytałem Zagubionego herosa, 

Syna Posejdona, Znak Ateny i Dom 

Hadesa.  

A co te wszystkie tytuły mają ze sobą wspólnego? To że 

wszystkie opowiadają o mitologii greckiej w bardzo 

współczesny i przystępny sposób. A czemu warto czytać 

mitologię? Warto ją znać między innymi dlatego, że 

ukształtowała kulturę i literaturę śródziemnomorską. Wpływ, 

jaki wywarła mitologia na twórców zarówno starożytnych, jak 

i współczesnych, jest bardzo duży. Do dzisiaj stanowi ona 

niewyczerpaną skarbnicę pomysłów, wątków i motywów.    
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Lorenzo Marinucci, kl. VIIf 
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