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Chwila z Patronem 
 

 

Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni 

wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra. Do każdego 

z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 

wielką (...): dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» 

(Łk 2, 10-11). Dzisiaj zajaśniało Urbi et Orbi, nad Rzymem i nad całym światem, oblicze 

Boga: Jezus objawia Go nam jako miłującego Ojca. Wy wszyscy, którzy szukacie sensu 

życia; którzy z pałającym sercem oczekujecie zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdźcie na 

spotkanie Dziecięciu narodzonemu z Maryi: On jest Bogiem, naszym Zbawicielem, jedynym 

godnym tego imienia, jedynym Panem. On narodził się dla nas, pójdźmy z pokłonem! 

Fragmenty Orędzie «Urbi et Orbi» Jana Pawła II 25 XII 1998 Bóg narodził się dla nas. 

 

Radosny apel 

24 grudnia to dla chrześcijan wyjątkowy dzień w roku, 

jest to dzień Narodzenia Pańskiego. Wtedy, gdy pojawi się 

pierwsza gwiazda na niebie, zasiadamy do rodzinnej 

wieczerzy składającej się z 12 potraw. Zanim rozpoczniemy 

kolację, dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia 

oraz śpiewamy kolędy. Na ten dzień zawsze czekamy 

z niecierpliwością. 

20 grudnia w naszej szkole odbył się apel, który 

tematyką nawiązywał do świąt Bożego Narodzenia. W sali 

gimnastycznej zebrali się odświętnie ubrani uczniowie klas 

IV-VIII. Na początek pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk 

opowiedziała zgromadzonym o polskiej tradycji 

obchodzenia tego święta. Potem rozpoczęła się część 

artystyczna przygotowana przez uczniów klas Vf i Vc oraz 

chór szkolny. Wystąpiła także uczennica klasy ósmej, która 

pięknie zagrała na skrzypcach kolędę. Kolędy, pastorałki 

oraz wiersze w wykonaniu artystów pokazały atmosferę oraz istotę nadchodzących świąt, bo 

jest to czas spotkań rodzinnych, miłości, bliskości, wybaczania oraz radości.  

Pamiętajmy, aby każde takie święta spędzać z bliskimi, by wspólnie cieszyć się 

narodzinami dzieciątka Jezus. 

Apel był okazją do ogłoszenia wyników konkursu na najładniej udekorowaną salę 

lekcyjną, który zorganizował SU. Pierwsze miejsce zdobyła klasa VIa, drugie klasa VIh, 

a trzecie klasa VIi. Natomiast wyróżnienia otrzymały klasy: VIIe, Vj i IVa. Gospodarze klas 

z rąk pani dyrektor odebrali dyplomy. 

 

   
 

Zuzanna Modzelewska, kl. VIe 
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Świąteczne zamieszanie 

W Dzień Bożego Narodzenia, 

Mamy dużo do zrobienia. 

Mama uszka już gotuje, 

Tata prezent już pakuje. 

No, a w wannie pływa karp.  
 

Ja w tym całym zamieszaniu 

Zapomniałam o sprzątaniu. 

No i w moim pokoiku, 

Jadę zmiotką po chodniku. 

No, a w wannie pływa karp. 

 

Już się ciasta dopiekają, 

Uszka w grzybach już pływają. 

Tata cały uśmiechnięty, 

Upchał wszystkie już prezenty. 

No, a w wannie pływa karp. 

 

Pierwsza gwiazdka już na niebie, 

Życzeń moc mamy dla siebie, 

Ale już przy naszym stole 

Czegoś brak… 

No, a w wannie pływa karp. 

                  Zuzanna Balicka, kl. VIh 

Długo wyczekiwana 

Pewnego dnia z rana nadeszła długo wyczekiwana. 

Biała, mroźna i zmieniła świat nie do poznania. 

Obsypała białym pyłem domy, lasy oraz pola. 

Śniegu, śniegu coraz więcej. 

Niechaj zima dłużej będzie.  

                       Aleksander Polkowski, kl.VIc 

Choinka 

Przed świętami Bożego Narodzenia,  

Zebrało się dziadkowi na wspomnienia,  

Jak kiedyś nie chcąc tracić w kolejce czasu,  

Wybrał się po żywą choinkę do swojego lasu. 
 

Nie było samochodu, trzeba było iść piechotą,  

Ale pomysł motywował, więc ruszył z ochotą, 

I nie straszna była śnieżyca i zaspy po kolana,  

Bo niosły go marzenia, choinka pięknie ubrana. 

 

Wyobrażał sobie, jak w rogu tuż obok kominka,  

Stanie pięknie przystrojona i pachnąca choinka,  

I choć droga mozolna spocony dotarł do lasu,  

Rozglądał się za świerkiem, nie miał wiele czasu. 
 

Bo wieczór za pasem i droga powrotna czeka,  

Uznał, iż zły był pomysł i głupota człowieka,  

Nieco zrezygnowany dotarł na dużą polanę, 

I z radością dojrzał swoje marzenie bielą przyodziane. 
 

Pospiesznie potrząsnął drzewkiem, chwytając je w pasie,  

Aby pozbawić go zimowego stroju, ujrzeć w pełnej krasie,  

Kandydatka na choinkę przerosła najśmielsze marzenia,  

Szybkim ruchem przeciął konar i zabrał się do niesienia.  
 

Droga do domu była trudniejsza z racji obciążenia,  

Ale słodki był ciężar, bo spełniał jego marzenia, 

I tak każdego roku podczas ubierania choinki, 

Dziadka z nostalgią zbierało na owe wspominki. 

                                 Roksana Dudzińska, kl. VIc 

Malarka 

Nareszcie przyszła wytęskniona,  

przez najmłodszych szczególnie ulubiona. 

Firanki z sopli u dachów powiesiła, 

krajobrazy wsi i miast pobieliła. 
 

Bez ram obrazy utworzyła, 

A tylko szronem i szadzią się posłużyła. 

Geniusze pędzla w pomysłach się prześcigają, 

chociaż nad Zimę mistrzyni nie mają. 

Amelia Pruszkowska kl. VIc 

Boże Narodzenie 

Posypane góry śniegiem,  

pokazały świerków piękne cienie. 

Mgłą zasnuły się niziny, 

idzie Boże Narodzenie. 

Na drogach słychać odgłos  

i przepiękne dzwonków brzmienie. 

To już wita nas Boże Narodzenie. 

Przy kominku drewno płonie,  

magią świateł, cudnym lśnieniem. 

Dziś jest Boże Narodzenie. 

Czas już oczy wznieś do nieba, 

ujrzeć gwiazdę, by promieniem 

pokazała nam stajenkę, 

gdzie jest Boże Narodzenie. 

Aleksander Polkowski, kl. VIc 

W  z i m o w y m  n a s t r o j u  
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Pada śnieg, za oknem piękna biel.  

Biała polana woła nas.  

Czapkę na uszy włóż, leć bałwana lepić już.  

Drzewa, krzaczki, rzeczki już okryły białe śnieżki.  

Przyszła zima tak! już okryła cały świat.  

Kacper Piechociński, kl.IIIf 

 

 
Zima 

Zima jest mroźna, zima jest klawa, 

W zimę jest zawsze świetna zabawa. 

Można się wtedy wybrać na sanki 

I wziąć ze sobą swe koleżanki. 

Bo to nawet nie wypada, by siedzieć w domu, 

Gdy śnieg na dworze pada. 

Gdy płatki śniegu na ziemię spadają, 

W białą kołderkę się zamieniają 

I jak się do niej dobrze wtulimy, 

Śnieżnego aniołka wnet uczynimy. 

Machając rękoma to w dół, to w górę, 

Jak byśmy chcieli polecieć gdzieś w chmurę. 

A kiedy śniegu dużo napada, 

Wychodzi na dwór dzieci gromada. 

By rzucać się śnieżnymi kulami 

I lepić wspólnie śnieżne bałwany. 

Dla dzieci to jest wspaniała przygoda, 

A zima im się nie podoba. 

Mimo tego mrozu, mimo tego zimna, 

Zima im się znudzić nigdy nie powinna. 

Julia Kurpiewska, kl. VIh 

Zima 

Idzie zima poprzez świat, 

bieli cały czas. 

Drzewa, krzaki oraz domy 

pokrył biały pył. 

Szczypie w nos, szczypie w uszy. 

Śniegu dużo w oczy prószy. 

Wkoło biało się zrobiło. 

Ach, jak dobrze, że przyszła już zima. 

Aleksander Polkowski, kl.VIc 

Ferie zimowe 

Zimowe ferie spędzam wesoło, 

Na dwa tygodnie żegnam cię, szkoło! 

Z przyjaciółmi ulepię dużego bałwanka, 

Pozjeżdżamy z górki radośnie na sankach. 

Jeszcze krótka bitwa na śnieżki, 

Nieważne czerwone od mrozu policzki. 

Łyżwy i narty też już gotowe, 

Szykuję się na górską przygodę. 

Szusować po stokach mogę, 

Aktywny wypoczynek wyjdzie mi na dobre! 

Liwia Litwińczyk, kl. VIc 

Zima  

Zima to czas radości i oczekiwania, 

Zima czas niecierpliwości, czasu wydłużania. 

Zima w nieskończoności przygotowań bieg. 

Zima - mróz, śnieg. 

A ja tylko czekam, 

Aż spadną krystalicznie białe płatki, 

Co się śniegiem zwą. 

Wśród mikroskopijnie małych gwiazdek, 

Podobna jest ta na niebie. 

Rozejrzyj się wokół siebie, 

Jesteś otoczony armią przyjaznych 

śnieżynek, 

Które razem tworzą armię waleczną. 

O co walczą? 

O radość dla Ciebie, 

O widok na niebie. 

Roksana Dudzińska, kl. VIc 

Babcia 

Moja babcia fajna jest, 

znaczy to, że jest the best! 

Na wszystko ma radę, 

bo zna natury zasadę 

I wie o co w świecie chodzi, 

opowiada jak z dziadkiem byli młodzi. 

Babcia sprząta, kwiaty podlewa, 

i nigdy się nie gniewa. 

Moja babcia na drutach nie robi, 

ale za to przyrządza pyszne pierogi. 

Dla niektórych jest prababcią, 

dla mnie jest po prostu super babcią. 

Kupuje dla mnie słodkości, 

którymi niekiedy częstuje gości. 

Jest najlepsza na świecie, 

teraz już to wszyscy dobrze wiecie. 

Moja babcia to taka dobra wróżka, 

zawsze dociera do mego serduszka. 

Jej święto jest w styczniu 21,  

Będę wtedy Jej życzyć wszystkiego dobrego! 

Roksana Dudzińska, kl. VIc 

W  z i m o w y m  n a s t r o j u  
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Geneza zmiany czasu 

Czyj to był pomysł i kto zna przyczynę, 

By cofać zegary o jedną godzinę? 

Po stronie Ameryki leży cała wina, 

Z pomysłu niejakiego Benjamina Franklina. 

Któremu  przyszedł pomysł do głowy, 

By czas podzielić na letni i zimowy. 

Franklin chciał wprowadzić taki obyczaj, 

By ludzie spać wcześniej chodzili niż zazwyczaj. 

Następnego dnia godzinę wcześniej wstawali, 

By z oszczędności  kraj budowali. 

Wyszydzili ten pomysł Amerykanie, 

Pomysł na wczesne letnie wstawanie. 

Później Brytyjczyk Wiliam Willet, 

Co ekonoma chciał zdobyć bilet. 

W gazecie zamieścił swoje przemyślenia, 

Na temat korzyści z czasu dzielenia. 

Daremnie kasę wyrzucił, jak w błoto, 

Pomysłu rządzący nie przyjęli z ochotą. 

Zbyt mało znajomych miał Willet na szczycie, 

By pomysł zmiany czasu zaprowadzić w życie. 

Pionierami zmiany czasu byli germanie, 

skracając Niemcom o godzinę spanie. 

Od Niemców owe nieszczęście się zaczyna, 

To Niemcy wcielili pomysł Franklina. 

Cofnęli zegary o jedną  godzinę, 

I obwieścili światu nowinę. 

Oszczędność łatwa z tego zostanie, 

Podłapali to Anglicy i Amerykanie. 

Modę przejęła Europa i to prawie cała, 

Dwa razy do roku wskazówki targała. 

Na koniec marca cofała o godzinę zegary, 

By w październiku na miejsce wracały. 

Po wielu latach zegarowej gimnastyki, 

Zakończyć trzeba Franklinowskie triki. 

Bo zdrowie nie ma ceny i każdemu szkoda, 

Więc dla marnych groszy nie poprawiaj Boga. 

Roksana Dudzińska, kl. VIc 

 

rys. Lena Biedrzycka, kl IIc 
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STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ – 5 

Króliki Kasi 

Obok domu Kasi jest norka 

królików. Wejście do norki wychodzi 

na wschód, a wyjście na zachód. 

W południe leniwe króliki wylegują się 

na miękkim mchu w pobliskim lesie. 

Późnym wieczorem Kasia wracała 

ze spaceru. Ujrzała młode króliki, które 

nie umiały wrócić do swojej norki. 

Dziewczynka wzięła króliki na ręce 

i jeden po drugim zaniosła wszystkie 

do norki. Tam ujrzała dwójkę rodziców 

królików. Kasia chciała pomóc 

zwierzętom i wykonała swoje zadanie 

na szóstkę. Już jutro narysuje piękny 

rysunek o przygodzie w lesie.  

Damian Pawelec, kl. IIIf 

Geneza zmiany czasu 

Czyj to był pomysł i kto zna przyczynę, 

By cofać zegary o jedną godzinę? 

Po stronie Ameryki leży cała wina, 

Z pomysłu niejakiego Benjamina Franklina. 

Któremu  przyszedł pomysł do głowy, 

By czas podzielić na letni i zimowy. 

Franklin chciał wprowadzić taki obyczaj, 

By ludzie spać wcześniej chodzili niż zazwyczaj. 

Następnego dnia godzinę wcześniej wstawali, 

By z oszczędności  kraj budowali. 

Wyszydzili ten pomysł Amerykanie, 

Pomysł na wczesne letnie wstawanie. 

Później Brytyjczyk Wiliam Willet, 

Co ekonoma chciał zdobyć bilet. 

W gazecie zamieścił swoje przemyślenia, 

Na temat korzyści z czasu dzielenia. 

Daremnie kasę wyrzucił, jak w błoto, 

Pomysłu rządzący nie przyjęli z ochotą. 

Zbyt mało znajomych miał Willet na szczycie, 

By pomysł zmiany czasu zaprowadzić w życie. 

Pionierami zmiany czasu byli germanie, 

skracając Niemcom o godzinę spanie. 

Od Niemców owe nieszczęście się zaczyna, 

To Niemcy wcielili pomysł Franklina. 

Cofnęli zegary o jedną  godzinę, 

I obwieścili światu nowinę. 

Oszczędność łatwa z tego zostanie, 

Podłapali to Anglicy i Amerykanie. 

Modę przejęła Europa i to prawie cała, 

Dwa razy do roku wskazówki targała. 

Na koniec marca cofała o godzinę zegary, 

By w październiku na miejsce wracały. 

Po wielu latach zegarowej gimnastyki, 

Zakończyć trzeba Franklinowskie triki. 

Bo zdrowie nie ma ceny i każdemu szkoda, 

Więc dla marnych groszy nie poprawiaj Boga. 

Roksana Dudzińska, kl. VIc 

 

Pimpuś 

Mam małego pieska, 

Pimpuś się nazywa, 

A z jego grzecznością 

Różnie czasem bywa. 

Raz pogryzie buty, 

Które lubi mama, 

Czasem mu się zdarzy 

Również mokra plama. 

Lecz wszyscy w rodzinie 

Kochają łobuza, 

Bo wiedzą, że Pimpuś 

To dobry przyjaciel. 

Zuzanna Balicka, kl. VIh 

 

N a s z e  p r a c e  



Stypendia i nagrody Prezydenta Łomży rozdane. Wśród laureatów piątka uczniów naszej 

szkoły! 

W środę, 6 listopada 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży odbyła się uroczystość 

wręczenia stypendiów naukowych i sportowych oraz nagród edukacyjnych Prezydenta Łomży, 

Mariusza Chrzanowskiego. W sumie docenionych przez włodarza naszego miasta zostało 86 uczniów 

łomżyńskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich. W gronie 33 nagrodzonych 

stypendiami za szczególne wyniki w nauce znalazły się cztery uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 - 

Natalia Bieniek, Maja Karwowska, Anna Magdalena Skowrońska i Magdalena Zabielska. Cała 

czwórka otrzymywać będzie kwotę 80 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Prezydent 

Chrzanowski przyznał także 14 nagród edukacyjnych dla uczniów, których wytypowały szkoły na 

podstawie ocen i bardzo dobrego zachowania, a także szczególnych wyników w sporcie. Jedno 

wyróżnienie trafiło w ręce ucznia dziesiątki, Bartosza Chełstowskiego, który otrzymał jednorazową 

nagrodę w kwocie 500 złotych. 

Podczas uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Prezydenta podsumowane zostało także 

współzawodnictwo sportowe łomżyńskich szkół za rok szkolny 2018/19. Pani dyrektor naszej szkoły, 

Jadwiga Kirejczyk odebrała z rąk Prezydenta Chrzanowskiego aż cztery puchary: dziesiątka 

dwukrotnie zajęła trzecie miejsca (w kategorii chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 

dziewcząt ze szkół podstawowych), raz była czwarta (chłopcy - szkoły podstawowej), a raz 

uplasowała się na ósmej pozycji (dziewczęta - szkoły podstawowe  i gimnazjalne). 

Bartosz Chełstowski, kl. VIh 

   

Bal Wszystkich Świętych 2019 

30 października 2019 w naszej szkole było bardzo uroczyście, ponieważ już po raz trzeci odbył 

się Bal Wszystkich Świętych. Tego dnia było jak w niebie. Na drabinkach były powieszone plakaty 

z wizerunkami świętych wykonane przez uczniów 

klas trzecich. Dzieci przebrały się w stroje 

nawiązujące do postaci świętych i błogosławionych. 

Dziewczynki często wybierały strój anioła i Maryi, 

a chłopcy najczęściej Jana Pawła II lub św. 

Krzysztofa. Wszyscy wspólnie tańczyli, śpiewali, 

jednym słowem świętowali. Ksiądz we współpracy 

z panią Dyrektor i katechetami nagrodzili i wyróżnili 

osoby, które miały najciekawsze przebranie. Gromkie 

brawa i nagrodę otrzymała, wychowawczyni klasy 0, 

która była przebrana za zakonnicę.  

Bal Wszystkich Świętych bardzo nam się 

podobał, gdyż było wesoło i kolorowo. Wszyscy 

uczestnicy balu wspaniale się bawili, w serdecznej 

i miłej atmosferze. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy, więc nasza uroczystość, również się 

skończyła, ale pozostały nam wspaniałe wspomnienia, zdjęcia oraz nadzieja, że za rok spotkamy się 

ponownie w gronie błogosławionych i świętych. 

Lena , Weronika i Jakub 
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C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  



Edukacja filmowa 

W piątek 15.11.2019 r. w Szkołach Katolickich im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Łomży odbyła się edukacja filmowa. 

Poprowadził ją aktor łomżyński. Wyjaśnił on nam, czym jest 

slogan i jak odróżnić reklamę od filmu, i czym producenci nas 

zachęcają do kupna danego produktu.  

Następnie po pięciominutowej przerwie zaczął się film "Tajne 

stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn". Opowiadał on o dziewczynce 

imieniem Marie, która wraz z trojgiem przyjaciół uwielbia 

przygody. Jej tata pracuje w balecie, a mama jest lekarzem. 

Rodzice mało opiekują się dziewczynką. Najwięcej zajmuje się nią 

dziadek i przyjaciółka rodziny, która również jest lekarzem. 

Dziewczynka żaliła się dziadkowi, że chciałaby, żeby rodzice częściej zwracali na nią uwagę.  

Pewnego dnia w okolicy pojawił się tajemniczy gość z trucizną, przez którą dorośli stali 

się dziećmi. Na szczęście dziadek znalazł notatnik z przepisem na antidotum, a Marie udało 

się zdobyć antidotum i tym sposobem uratowała bardzo dużo osób. 

Film dostarczył mi niezapomnianych wrażeń, a dzięki edukacji filmowej wiem więcej 

o prawach rządzących reklamą. 
Magdalena Szumska, kl. VIh 

Dzień Życzliwości 

W tym roku 21 listopada nasza szkoła po raz pierwszy 

obchodziła Dzień Życzliwości. 

Był to dzień wyjątkowy; pełen 

uśmiechów, miłych słów, gestów, 

pozytywnych emocji. Obfitował w różne 

atrakcje. 

W szkole dominował kolor żółty – 

kolor optymizmu i radości. Szkoła 

została udekorowana żółtymi słoneczkami i buźkami. Z informacjami 

na temat życzliwości można było się zapoznać, czytając hasła 

umieszczone na ścianach szkoły. Dla odróżnienia i podkreślenia 

ważności tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele byli ubrani 

kolorowo.  

Działała także „Poczta życzliwości”. 

Każdy mógł wylosować i przekazać 

życzliwe, ciepłe słowa do wybranych osób. 

Była możliwość wykonania zdjęcia na tle 

pięknych, kolorowych skrzydeł. 

Tę akcję zaczęliśmy od jednego dnia, 

a będziemy ją przedłużać na kilkadziesiąt 

następnych. Niech to będą tygodnie, miesiące życzliwości. 
Bartosz Tyborowski, kl.VIh  
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Wyniki konkursów profilaktycznych 

W szkolnym konkursie profilaktycznym na pracę multimedialną „Radosna przyszłość bez 

uzależnień” pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Niklewicz z kl. VIIIc.  

W profilaktycznych konkursach literackich zwyciężyli:  

Konkurs: „Wzajemna życzliwość buduje relacje”:  

I miejsce - Julia Bagińska z kl. VIc,  

II miejsce - Piotr Grala z kl. VId,  

III miejsce - Dominika Kuczyńska z kl. VId i Antonina Pisarska z kl. VIc. 

Konkurs: „Bez przemocy da się żyć”:  

I miejsce - Klaudia Bagińska z kl. VIc,  

II miejsce - Liwia Litwińczyk z kl. VIc,  

III miejsce - Roksana Ksepka z kl. VId i Julia Marchewka z kl. VId.  

W szkolnym konkursie profilaktycznym na plakat „Radosna przyszłość bez nikotyny” 

sukces odnieśli:  

I miejsce - Julia Choińska z kl. Vg,  

II miejsce - Roksana Salmanowicz i Amelia Milewska z kl. Vj (praca zbiorowa),  

III miejsce Marta Jurkowska i Natalia Jurkowska z kl. Vd (praca zbiorowa). 

GRATULUJEMY :) 

   

 

 

Magiczna przyjaźń 

W magicznej krainie żył troll Zdechlak. Zdechlak nie lubił innych istot. Mówił do nich:  

O ty! Tak ty! Wyglądasz jak zgniły kapeć! Ha ha! 

I tak to wyglądało przez kilka dobrych lat. Jednak któregoś dnia Zdechlak został 

zwyzywany przez jednorożca: 

– Ha ha! Co za brudny i śmierdzący troll! 

Zdechlak nie dbał o higienę, lecz każdy bał się mu to powiedzieć. Troll załamał się. 

Schował się w swoim domu z muchomora i nie wychodził z niego. 

Jednorożec miał wyrzuty sumienia. Pewnego dnia zapukał do Zdechlaka. Siedział 

zapłakany i nie mógł złapać tchu. Jednorożec Fifi (bo tak się nazywał) przeprosił trolla, a ten 

odpowiedział:  

– Ja też. Ciebie i innych, hlip hlip, przepraszam!  

– Dobrze, nie płacz już. Pójdziemy do miasta i przeprosimy innych.  

– Chodźmy! – no i poszli.  

Gdy dotarli na miejsce krzyknęli:  

– PRZEPRASZAMY! – inne stworki patrzyły na nie z dumą. 

Fifi i Zdechlak zostali przyjaciółmi i żaden z nich już nikogo nie obraził. Inne istoty też 

ich polubiły. Od tej pory panowała tam przyjaźń i pokój. 

Julia Bagińska kl. VIc 
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rys. Antonina Pisalska, kl. VIc 

Nowa szkoła 

Dziś jest mój pierwszy dzień w mojej nowej szkole. Trochę się stresuję z tego powodu, 

ale myślę, że dam radę. 

Godzina ósma rano. Pierwszy dzwonek na lekcję. Nie wiedziałem, z kim i gdzie usiąść. 

Usiadłem sam w ostatniej ławce. W klasie jest dwadzieścia pięć osób. Każdy z kimś siedział 

i tylko ja zostałem sam. Zadźwięczał dzwonek na przerwę. Wtedy podszedł do mnie chłopak, 

którego imię zapamiętałem wtedy, gdy pani sprawdzała obecność. Nazywała się Marcel. 

Przebywał ciągle z chłopakami z drużyny piłkarskiej. 

– Czy wszystko w porządku? – zapytał. 

– Chyba tak – odpowiedziałem. 

– Nie sądzę… – odparł Marcel. 

– Jestem tu nowy i mam problem z zaaklimatyzowaniem się – powiedziałem. 

– Pomogę ci – powiedział Marcel. 

– Dzięki. 

Następny tydzień spędziłem tylko z Marcelem. Był spoko. Lubiłem go. Kiedy mój kolega 

zachorował, zapoznałem się lepiej także z innymi. Przez cały rok było już dobrze. 

Cieszę się, że się udało. Czuję się już dobrze. Na dodatek mam nawet najlepszego 

przyjaciela. 
Piotr Grala, kl. VId 

   
Łomża, 15.11.2019 r. 

Drogie Koleżanki! 

Piszę do Was ten list, gdyż chciałabym zachęcić Was do szanowania innego człowieka, 

ponieważ zawsze, gdy będziemy mili, życzliwi i pomocni dla innych bezinteresownie, zawsze 

będziemy mogli liczyć na przyjaciół w trudnych sytuacjach. Należy pomagać osobom 

w naszym otoczeniu, m.in. inwalidom, przyjaciołom w pracy domowej, rodzicom w domu, a 

także rodzeństwu. Gdy będziemy pomagać innym, dobro wróci, a my zawsze będziemy mieli 

na kogo liczyć. Jeśli widzimy kogoś w swoim otoczeniu, na korytarzu w szkole, bądź 

w sklepie, należy pomóc. Gdy jest to niepełnosprawna lub starsza sąsiadka, można zrobić 

zakupy, wyprowadzić psa, a nawet odwiedzić. Gdy w szkole widzimy osobę potrzebującą, 

samotną i odsuniętą od rówieśników, należy podejść, zagadać i poprawić humor. 

Pamiętajmy o takich osobach, ponieważ gdy będziemy dobrzy dla innych, zostaniemy tak 

samo potraktowani. 

Dominika Kuczyńska, kl. VId 
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*** 

Dawno, dawno temu za lasami, za siedmioma obrazami o życzliwości żyła księżniczka 

Życzliczka. Rodzice dali jej tak na imię, bo wierzyli, że ich córka będzie najżyczliwszą 

księżniczką w historii królestwa, lecz los miał już inny plan. 

Dziewczynka od narodzenia nie lubiła być miła. Jej nianie szybko traciły do niej 

cierpliwość i rezygnowały z pracy. Gdy miała pięć lat, powiedziała, że nigdy nie będzie 

uprzejma i życzliwa. Zamierzała mieszkać w swoim ogromnym pałacu, mieć wielu służących, 

stu kucharzy, by codziennie robili jej posiłki starczające na wyżywienie królestwa, choć ona 

i tak zje tylko zupę mleczną. Kiedy dorosła, jej plan wypełnił się. Była samotna w wielkim 

pałacu z fosą i ogrodem.  

Po wielu latach do zamku dziewczyny wtargnęło małe zwierzątko, które zmieniło jej 

życie. Dziewczyna zeszła na parter. Przyciągnął ją huk, który jak się później okazało, 

spowodowało zwierzę, zrzucając kielich z wodą. Kiedy zeszła po wielkich marmurowych 

schodach, jej oczy ujrzały psa pijącego rozlaną wodę . W tym momencie serce jej zmiękło. 

Stworzenie było wychudzone i głodne. Postanowiła je przygarnąć. Ta decyzja zmieniła jej 

życie. Pies nauczył ją życzliwości, uprzejmości i wielu zachowań godnych księżniczki . 

W późniejszym czasie kobieta przejęła tron po swoim ojcu, spotkała księcia z bajki 

o smoku i poślubiła go. Doczekała się pięknej córki, a jej pies dożył późnej starości. 

Życzliczka stała się najmilszą księżniczką w historii. 

Antonina Pisalska, kl. VIc 

  
Pierścień Słońca 

Dawno temu w mieście przestępców pewien lis chciał żyć uczciwie. Nie pragnął porywać 

dzieci, a potem je sprzedawać, kraść albo być wykwalifikowanym zabójcą, ale również nie 

chciał opuszczać miasta. Chodząc po lesie, rozmyślając, jak to zrobić, znalazł pierścień. 

Znalezisko było tak duże, że lis wątpił, czy pasowałby na palec olbrzyma. Wiedząc, że 

spadnie z łapy, założył go.  Pierścień natychmiast  się zmniejszył do jego rozmiarów.  
Na błyskotce pojawił się żółty klejnot. Lis, zapominając, dlaczego tu przyszedł, poszedł 

do domu dobrej znajomej, która uwielbiała kraść. 

– Witaj, Meduzo! – przywitał się lis. 

– Hej, Lisie! – odpowiedziała Meduza. – Co masz tam na łapie? 

– Znalazłem go w lesie – lis podniósł łapę, aby Meduza lepiej zobaczyła. Gdy złodziejka 

na niego spojrzała, rozbłysło żółte światło. 

– Jeżeli masz zamiar go ukraść, to… – lis nie zdążył dokończyć. 

– Ja ukraść? No co ty? – lis spojrzał jej w oczy. Aż pisnął, kiedy zobaczył, że są 

w kolorze pierścienia. 

– Dobrze się czujesz? – zapytał. 

– No jasne! 

Lis zaczął chodzić od domu do domu, pokazując wszystkim pierścień. W ciągu jednego dnia 

wszyscy zmienili swoje poglądy i miasto przestępców zamieniło się w miasto uczciwości, a to 

wszystko dzięki lisowi, który chciał żyć w spokoju, i pewnemu staremu pierścieniowi.  
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Julia Marchewka, kl. VId 

Bez przemocy da się żyć 

Pewnego pochmurnego dnia Karolina wraz z rodzicami wybrała się do lasu na spacer. 

Zabrali oni ze sobą same najpotrzebniejsze rzeczy. 

Gdy doszli na miejsce usłyszeli głośny huk i krzyki. Tata Karoliny postanowił sprawdzić, 

co się tam dzieje. Zbliżył się do źródła dźwięku i ukrył za krzakami. Przez małą szparę 

między liśćmi ujrzał dwóch mężczyzn kłócących się o postrzelonego dzika, który leżał 

bezwładnie na ziemi. Karolina i jej mama również postanowiły sprawdzić, co się stało 

i podeszły bliżej. Ukucnęły cichutko w krzakach niedaleko pana Michała - taty Karoliny. Po 

chwili znów rozległ się głośny krzyk. Doszło do rękoczynów. Jeden z mężczyzn powalił 

jednym ciosem drugiego na ziemię. Zaczęli się szarpać. Pan Michał postanowił 

zainterweniować, gdyż ujrzał,  że polała się krew. Podszedł do mężczyzn i głośno gwizdnął. 

Obaj popatrzyli w jego kierunku. Michał postanowił doprowadzić ich do porządku, czyli 

poznać całą historię od początku do końca. Poznał również imiona myśliwych - Wiciu 

i Zenon. Mężczyźni porozmawiali ze sobą i doszli do wniosku, że przemocą nic nie załatwią. 

Postanowili przeciąć dzika na pół i podzielić się nim. 

W dzisiejszych czasach przemoc jest stosowana coraz częściej. Lecz biciem, 

przezywaniem i walką nic nie wskóramy. Potrzebna nam jest rozmowa i kontakt z drugim 

człowiekiem. Rozmawiajmy!     

Liwia Litwińczyk, kl. VIc  

Zniszczone relacje 

Pewnego dnia, po południu przyszłą do mnie Jola. Była roztrzęsiona. Szybko zapytałam 

się: 

– Czemu jesteś rozkojarzona? 

– Ojciec znowu wrócił do domu pijany i …– wyszeptała ze łzami w oczach. 

– Co?! – byłam zaskoczona. 

– Na szczęście udało mi się schować w pokoju – opowiadała dalej. 

– Musisz namówić tatę na wizytę u psychologa – dodałam. 

– Spróbuję – powiedziała ze znacznie spokojniejszą barwą głosu.  

Pogadałyśmy trochę i poszłyśmy do kina. Film był wspaniały… 

Kilka dni później Jola przyszła do szkoły w bardzo dobrym humorze.  

– Czemu jesteś taka zadowolona? – zapytałam z zainteresowaniem.    

– Porozmawiałam z tatą i powiedział, że specjalnie dla mnie pójdzie na terapię – Jola, 

wypowiadając te słowa, zarumieniła się. 

– To wspaniale! – krzyknęłam. 

Tak skończył się ten pełen emocji tydzień. Jola była najszczęśliwszą osobą na świecie, 

a ja cieszyłam się razem z nią. Nie mogłam doczekać się kolejnego tygodnia. 

Roksana Ksepka, kl. VId 

Bez przemocy da się żyć 

Dawno temu, w pewnej stajni żył sobie koń Kasztan. Był bardzo nerwowy, więc inne 

zwierzęta nazywały go nerwusem. 

Wszyscy trzymali się z daleka od stajni Kasztana. Był on bardzo samotny i nie miał 

przyjaciół. Był agresywny i wybuchowy. Pewnego dnia na farmę przybyła oślica Oktawia. 

W innych stajniach nie było już miejsca do spania, więc Oktawia zapukała do mieszkania 
Kasztana. Ogier od razu wybuchł złością i zaczął się wierzgać. Kopnął wiadro z wodą i stojak 

na siano. Właśnie miał kopnąć Oktawię, gdy ta wykrzyknęła: 

– Czy mogłabym z tobą zamieszkać? Będziemy najlepszymi przyjaciółmi! – powiedziała 

oślica. Kasztan bardzo się zdziwił. Chętnie się zgodził. 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ – 11 

B e z  p r z e m o c y  d a  s i ę  ż y ć  

rys. Antonina  

Pisalska, kl. VIc 



Sprawozdanie z przedstawienia 

25 października 2019 r. aktorzy z Krakowskiego Teatru ,,Kurtyna’’ zaprosili wszystkich 

uczniów z klas ósmych, siódmych i części szóstych na przedstawienie pt. "Super prank". 

Gdy byliśmy na miejscu, najpierw usłyszeliśmy trzy dzwony i prośbę o nienagrywanie 

spektaklu, dzięki którym poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze. Nagle na scenę wszedł 

dobrze wychowany chłopiec, Rafał,  i podeszła do niego nastolatka, która sprawiała wrażenie 

buntowniczki. Dziewczyna kazała mu oddać swój telefon. Chciała wgrać w niego najnowsze 

media społecznościowe i wyśmiała go z powodu starego modelu urządzenia.  

W kolejnej scenie widzimy Rafała w innej wersji. Zepsuł mu się wzrok, przestał się 

uczyć, ciężko było mu się skoncentrować i stwierdził, że wiedza jest mu niepotrzebna, bo 

wszystko może wyszukać w Internecie. Postanowił więc, że będzie kraść, aby mieć nowego 

smartfona. Opowiadał swojej koleżance o nowej grupie, na której dostaje wyzwania od 

znajomych. Oznajmił jej, że za to, że wejdzie na dach wieżowca, dostanie tabletkę mocy, 

czyli dopalacze. Kiedy uczennica wróciła do domu, spytała ojca, komu może zgłosić problem 

dziejący się w szkole, a następnie udała się do dyrektora i ze względu na to, że się martwiła, 

opowiedziała mu historię kolegi. W ostatniej scenie buntowniczka stwierdziła, że znajomi nie 

byli niczemu winni, że wszystko, 

co się działo, to wina Rafała.  

Przedstawienie podobało mi 

się ze względu na szybką zmianę 

charakteryzacji. W każdej scenie 

dwóch aktorów zmieniało ton, 

barwę głosu i strój tak, że można 

byłoby stwierdzić, że w 

przedstawieniu bierze udział aż 

sześciu bohaterów. Było wiele 

elementów humorystycznych, 

jednak oprócz tego, że rozbawiały 

publiczność, to utrudniały zrozumienie prawdziwego przesłania historii. Technologia rozwija 

się za szybko. Teraz mamy lepiej, bo w jednym telefonie mamy dostęp do wszystkich 

informacji. To czy dobrze, czy źle wykorzystamy dostępne nam media, zależy tylko od nas. 

Bardzo spodobały mi się słowa mężczyzny:  "Internet przybliża do nas osoby, które są daleko, 

ale oddala od tych, którzy są blisko. 
Maja Kalinowska, kl. VIIIb 

Karma dla pupili 

Zakończyliśmy akcję 

zbiórki karmy dla naszych 

milusińskich. Ponownie 

udało nam się zebrać duże 

ilości karmy oraz różne 

akcesoria potrzebne do 

pielęgnacji zwierząt (koce, 

smycze, miski, zabawki dla 

piesków, szampony).  

Wszystkim, którym nieobcy jest los czworonogów bardzo 

dziękujemy. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
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Nauka wrażliwości 

Marzycielska Poczta, to akcja która polega na pisaniu listów do chorych dzieci 

z Fundacji Marzycielska Poczta. Akcja objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Uczennice klasy VId podjęły się przeprowadzenia akcji Marzycielska Poczta w naszej 

szkole. 

Już w październiku opowiadaliśmy o idei polegającej na niesieniu dzieciom wsparcia, 

a uczniowie szczególnie klas piątych pod okiem pedagogów szkolnych przygotowywali się do 

akcji, wykonując własnoręczne kreatywne kartki z przeznaczeniem dla dzieci chorych. 

W dniach 3-5 grudnia spotykaliśmy się na przerwach na holu I piętra, aby wziąć udział 

w akcji pisania kartek i tradycyjnych listów dla dzieci chorych, które nie mają kontaktu 

z rówieśnikami, ponieważ dużo czasu spędzają w szpitalu. Na stronie 

www.marzycielskapoczta.pl  z prezentowanych profili odnajdowaliśmy najważniejsze 

informacje o dzieciach, ich zainteresowaniach i ich krótkich biografiach, na tej podstawie 

każdy wybierał osobę, do której chciałby skierować ciepłe słowa. 

Miło nam poinformować, że akcja miała duży odzew wśród rówieśników. Aż 160 

kartek własnoręcznie wykonanych i 30 tradycyjnych listów trafi do 25 dzieci przewlekle 

chorych. Wszyscy uczniowie wykazali się empatią, pisząc listy do wybranych przez nich 

kolegów i koleżanek, którzy potrzebują wsparcia i otuchy. Dzięki tej akcji przekazaliśmy 

chorym dzieciom radość i dobre słowo i mamy nadzieję, że te kolorowe przesyłki dadzą 

naszym odbiorcom wiele okazji do uśmiechu. 

Jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy poprowadzić akcję i pomóc małym 

bohaterom Marzycielskiej Poczty.  
Uczennice z kl. VId 

Edukacja Teatralna 

W czwartek 9 stycznia 2020 wybraliśmy się na 

edukację teatralną do Teatru Lalki i Aktora 

w Łomży na przedstawienie pod tytułem Madejowe 

łoże.  

Kiedy spektakl się zaczął, poznaliśmy historię 

pewnego kupca, który podpisał cyrograf z diabłem 

w zamian za uratowanie go. Diabeł zażądał: Czego 

ty nie masz będzie moje, na co kupiec się zgodził 

i dopiero, gdy urodził mu się syn, zrozumiał, o co 

chodziło Lucyferowi. Gdy Witek podrósł, zauważył, że tata jest ciągle zmartwiony. Ojciec 

wszystko mu wyjaśnił. Chłopiec postanowił sam się wybrać do piekła i odzyskać cyrograf, 

jednak zbłądził. Wnet ujrzał chatkę i postanowił wejść do niej. Jednak nie wiedział on, że 

mieszka w niej zbój Madej ze swoją żoną. Człowiek ten zabił swoich rodziców i wielu innych 

ludzi. Kiedy dowiedział się o celu wędrówki Witka, z początku nie wierzył , że istnieje piekło 

i powiedział mu, aby dowiedział się o jego karze. Chłopak dzielnie szedł. Pewnego dnia na 

swojej drodze spotkał kobrę, która wskazała mu drogę do piekła. Gdy tam doszedł, diabeł 

powiedział mu o karze zbójcy. Jego dusza trafi na MADEJOWE ŁOŻE naostrzone cierniami, 

a z góry będzie kapała na niego smoła. Chłopiec debrał cyrograf i wracając do domu, zaszedł 

do Madeja. Gdy zbój dowiedział się o swoim losie, postanowił zmienić się i codziennie 

chodził nad rzekę, i podlewał swoją maczugę wodą, aż wyrosła z niej jabłoń z aromatycznymi 

owocami. Zrozumiał on również, że na zmiany nigdy nie jest za późno.  

Przedstawienie to uczy nas, że w każdym wieku możemy się zmienić, jednak najlepiej, 

abyśmy pamiętali, aby się zmieniać na lepsze nie na gorsze. 
Magdalena Szumska, kl. VIh 

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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C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

Stanisław Pagaczewski Przygody Baltazara Gąbki 

Ostatnio przeczytałam książkę pt. "Przygody Baltazara Gąbki". 

Ta książka ma trzy części. Pierwsza nosi tytuł "Przygody Baltazara 

Gąbki", druga "Misja profesora Gąbki", a trzecia "Gąbka i latające 

talerze". Każda z nich jest ciekawa.  

Lektura podobała mi się, ponieważ bohaterowie mają różne 

przygody. Często wpadają w kłopoty, choć nie jest to ich wina.  

Warto przeczytać tę książkę. Uczy ona przyjaźni, wybaczania 

oraz tego, że wszyscy zasługują na drugą szansę. 

Myślę, że każde dziecko powinno znać Don Pedra, kucharza 

Bartoliniego i doktora Koyota, Smoka Wawelskiego oraz profesora 

Gąbkę - są oni wiernymi przyjaciółmi. 

Urszula Kuczewska, kl. IIIb 

       
   rys. Antonina Pisalska, kl VIc 

Talent 

Będąc dzieckiem, rozwijamy się w wielu kierunkach, poznajemy, eksperymentujemy, 

zdobywamy kolejne sprawności. Robiąc to, co lubimy, kochamy, oddajemy się temu bez 

reszty. Sprawia nam to przyjemność, motywuje do dalszych działań  i osiągania na tym polu 

sukcesów. Mając talent,  jesteśmy lepsi od innych, a gdy swój talent rozwijamy, możemy stać 

się mistrzami.  

Przykładem osoby obdarzonej ogromnym talentem jest piłkarz Robert Lewandowski. Już 

jako mały chłopiec był świetnym zawodnikiem. Jego ciężka praca i upór w dążeniu do celu 

pozwoliły mu się rozwijać. Krok po kroku wyznaczał sobie cele, dążył do bycia coraz 

lepszym, do wyciągania swojego talentu na coraz wyższe poziomy. Na każdym meczu 

i treningu dawał z siebie wszystko. Jednak jego sukces nie jest wynikiem przypadku, nagłym 

szczęściem. Nie miała na niego wpływu rodzina, czy środowisko, w którym się obracał, tylko 

on sam i jego ciężka praca.  

Ale talent to nie wszystko, bo ważniejsze jest serce. Od lat wraz z żoną pomaga małym 

pacjentom z Centrum Zdrowia Dziecka. Często także włącza się w różne akcje charytatywne, 

by pomóc biednym i potrzebującym. Budzi w nim to chęć do działania, motywuje go do 

pracy, bo wierzy, że można zrealizować marzenia, by być po prostu szczęśliwszym 

i spełnionym człowiekiem. 

Robert jest sportowcem godnym naśladowania. Udowodnił, że można wejść na piłkarski 

szczyt, wybić się z niższych lig, z Ekstraklasy, aż po status jednego z najlepszych na świecie. 

Dał wszystkim wiarę, ale też pokazał drogę. Zawsze powtarza, że trzeba umieć rozepchnąć 

się łokciami i podnieść rękę, i powiedzieć: Ja chcę spróbować, myślę, że się nadaję. Dzięki 

niemu wielu chłopców poszło w jego ślady, zrezygnowało z gier komputerowych, telefonów 

i zajęło się sportem. Przykład Roberta Lewandowskiego pokazuje, że dzięki marzeniom, 

ciężkiej pracy i talentowi można osiągnąć wiele. 

Roksana Dudzińska, kl. VIc 
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1. Choinkowe ozdoby. 

2. Brodacz w czerwieni. 

3. Zimowa amunicja. 

4. Dzielimy się  nim podczas wigilii. 

5. Zjeżdżasz na nich z górki zimą. 

6. Dwanaście na świątecznym stole. 

7. Zimowy dziadek. 

8. Autostrada dla łyżew. 

9. Świąteczna nie niebie. 

10. Najważniejsza w święta                                         

Bożego Narodzenia. 

11.  Świąteczna niespodzianka. 

12. Moc pociągowa sań św. 

Mikołaja. 

13. Drzewko z ozdobami 

i lampkami. 

14. Zimowy opad. 

Hasło: ________________________ 

Szymon Kaczyński, kl. VIh 

KRZYŻÓWK I  

1. Jedno z drzew wykorzystywane jako   

choinka. 

2. Ciągną je renifery. 

3. Ślizgasz się na nim łyżwami. 

4. Ważny dla narciarzy. 

5.  Ulepiona ze śniegu. 

6. Poruszasz się na nich po śniegu. 

7. Chroni głowę przed zimnem. 

8. Na głowie bałwana. 

Hasło: ________________________ 

Mateusz Bąkowski, kl. VIh 

                                                                                REBUS 

                                                                                                                          
                                                                                          

RENI +  ŚN G      Z + 
G LO O +          

L = M 

ŁNA 

Gabriela Bartnik, kl. VIh 
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Amelia Pruszkowska, kl. VIc 

 

1. Zrobiona ze śniegu to śnieżka. 

2. Gruby płaszcz z owczej skóry. 

3. Śnieżny + biały (jednym słowem). 

4. Na uszy, jeśli nie ma czapki. 

5. Gdy temperatura spada poniżej zera. 

6. Potrzebne na lodowisko. 

7. Chroni zwierzę przed zimnem. 

8. Oczyszczać ze śniegu.  

9. Jazda …… na lodzie, odbywa się przy 

muzyce. 

10. Pierwszy miesiąc zimy. 

11. Potrzebny do hokeja (oprócz kija). 

Gabriela Bartnik, kl. VIh 

Skład redakcji: Julia Bagińska, Roksana Dudzińska, Antonina Pisalska, Aleksander Polkowski, 
Amelia Pruszkowska z kl. VIc, Zuzanna Balicka, Gabriela Bartnik, Magdalena Szumska z kl. 

VIh. Prace niepodpisane pochodzą z galerii szkoły. Prace zamieszczone na str. 3. 

przedstawiające ryby wykonały Nina Borawska, Olga Chodorowska i Natalia Matulewicz z kl. 

IIe. Opiekunowie: Joanna Lewczuk, Barbara Nowakowska. 

Skład komputerowy: Jolanta Siwik. 

KRZYŻÓWKA  


