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Chwila z Patronem 
"Oto zwiastuję wam radość wielką (...):  

dziś (...) narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan."  
(Łk 2, 10-11) 

Jezus narodził się - jak słyszymy w Ewangelii Łukasza - w stajni, "gdyż nie było dla nich 

miejsca w gospodzie" (Łk 2, 7). Jego Matka, Maryja, i Józef nie zostali przyjęci do żadnego 

z betlejemskich domów. Maryja musiała położyć Zbawiciela świata w żłobie, bo nie miała 

innej kolebki dla Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Taka jest rzeczywistość 

Narodzenia Pańskiego. Do niej corocznie powracamy: tak ją odkrywamy na nowo, tak ją 

przeżywamy za każdym razem z niezmiennym zdumieniem.  

Narodzenie Mesjasza! Jest to wydarzenie centralne w dziejach ludzkości. Oczekiwał go 

z niejasnym przeczuciem cały ród ludzki; oczekiwał go z wyraźną świadomością naród 

wybrany.  

Oto historyczne wydarzenie przeniknięte tajemnicą: narodziło się delikatne Dziecię 

w pełni ludzkie, które jest jednak równocześnie Synem Jednorodzonym Ojca. Jest Synem 

przedwiecznie zrodzonym, a nie stworzonym, Synem współistotnym Ojcu. "Bóg z Boga, 

Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego". Jest to Słowo, "przez które 

wszystko się stało".  

To do nas, drodzy bracia i siostry, skierowane jest dzisiaj to przesłanie łaski! Słuchajcie 

zatem! Wszystkim, których Bóg kocha i którzy odpowiadają na Jego wezwanie, by modlić się 

i czuwać w tę świętą Noc Bożego Narodzenia, powtarzam z radością: objawiła się miłość 

Boża do nas! Jego miłość jest łaską i wiernością, miłosierdziem i prawdą. To On, wyzwalając 

nas z mroków grzechu i śmierci, stał się mocnym, niewzruszonym fundamentem nadziei 

każdej istoty ludzkiej.  

"Pokój ludziom Jego upodobania". Tak, pokój ludzkości! Takie są moje 

bożonarodzeniowe życzenia. Drodzy bracia i siostry! W czasie tej nocy oraz w ciągu całej 

oktawy Bożego Narodzenia błagajmy Boga o tę tak konieczną łaskę. Módlmy się, aby cała 

ludzkość potrafiła rozpoznać w Synu Maryi, narodzonym w Betlejem, Odkupiciela świata, 

który darzy nas miłością i pokojem. Amen!  

Fragmenty homilii św. Jana Pawła II z Pasterki w Bazylice św. Piotra, 25 XII 1997 r.  

Gwiazdka tuż, tuż 

Ostatni dzień przed przerwą świąteczną upłynął nam bardzo uroczyście. Wszyscy uczniowie 

uczestniczyli w specjalnym apelu przygotowanym przez klasę IVe i ich wychowawczynię panią 

Agnieszkę Szczygieł oraz chór pod przewodnictwem pani Agaty Durzyńskiej. 

Galowe stroje, świąteczne dekoracje oraz kolędy i pastorałki sprawiły, że wszyscy poczuliśmy 

magię świąt. Nasi młodsi koledzy dzięki nietypowej inscenizacji uświadomili nam, że Bóg istnieje nie 

tylko w kościele. Przychodzi do nas w każdym człowieku, któremu jesteśmy w stanie pomóc. 

Z zapartym tchem oglądaliśmy zdarzenia z życia Marianny, która dzięki modlitwie i czytaniu 

Ewangelii poczuła, że pomoc potrzebującym jest jak dotknięcie Boga. Jej historia dała nam wiele do 

myślenia. W tle wszystkich zdarzeń mogliśmy podziwiać Świętą Rodzinę, nad którą czuwał anioł. 

Apel zakończyła pani wicedyrektor Renata Zaniewska, składając nam wszystkim życzenia 

świąteczne. Dzięki tym uroczystym chwilom poczuliśmy, że Gwiazdka jest tuż, tuż. 
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Zimowe marzenie 

Gdy przychodzi grudzień, marzę po kryjomu 

o prawdziwej zimie, nie tej z kalendarzy, 

ale tej z mych wspomnień - śnieżnej i mroźnej, 

malującej na szybach lodowe obrazy. 

 

Niech święta znów będą białe, 

niech pod butami znów skrzypi śnieg, 

niech mróz szczypie w noski małe, 

niech tęgi lód zetnie jeziora brzeg. 

Jan Kochanowski, klasa Vc 

Zabawy na śniegu 

Dużo śniegu napadało, 

i sobota wolna jest! 

A więc z całą mą rodziną 

idę bawić się na śnieg. 

Z tatą ulepię wielkiego bałwana, 

co pod blokiem będzie stał. 

Niech pilnuje mego domu, 

gdy ja na sankach z górki będę gnał!  

Szymon Dębski, kl. Vc 

Przygoda na stoku 

Pewnego dnia wraz z rodziną postanowiliśmy, że wybierzemy się na narty. 

Planowaliśmy ten wyjazd od dawna, lecz nie mieliśmy okazji, aby się wybrać na stok, bo 

czekaliśmy na śnieg. Ale kiedy nasypało go już tyle, ile trzeba, mogliśmy przystąpić do 

realizacji planów. Spakowaliśmy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyliśmy 

w drogę.  

Gdy dojechaliśmy na miejsce, z naszych twarzy nie znikał uśmiech. Poszliśmy założyć 

narty, kaski, a następnie wyciąg zabrał nas na sam szczyt wielkiej góry. Była ona bardzo 

wysoka, mama mówiła, że za wysoka, ale ona zawsze się boi wysokości.  

Pogoda była wspaniała. Na niebie świeciło słońce, a widok w oddali zapierał dech 

w piersiach - drzewa w lesie pokryte były białym puchem. Zapach świeżego powietrza był 

nieziemski, aż chciało się oddychać pełną piersią.  

Nadszedł czas zjazdu. Gdy gogle były już na oczach, a wiązania zapięte, zaczęliśmy 

zjazd w dół. Tata był spięty, bo dawno nie jeździł na nartach. Siostra i mama uśmiechały się 

pewne siebie. Tak naprawdę to ja z nich wszystkich najlepiej radziłam sobie na stoku. 

Zjeżdżałam slalomem. Inni też sobie dobrze radzili.  

Nagle w połowie zjazdu siostra zobaczyła w pobliskim lasku małą sarenkę, zapatrzyła 

się na nią i wtedy niefortunnie się przewróciła. Rodzice podjechali do niej, aby jej pomóc, ale 

niestety i oni znaleźli się na śniegu. Zrobił się jeden wielki karambol. Postanowiłam ruszyć 

im z pomocą. Wszystkich postawiłam na nogi, a raczej na narty, a następnie pomogłam 

szczęśliwie dokończyć zjazd. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mamę jedynie bolała 

kostka. Gdy byliśmy już na dole, siostra zaczęła marudzić, że chce zobaczyć jeszcze raz tę 

sarenkę, którą dostrzegła na stoku. Nie było wyjścia, musieliśmy zjechać w bok i poszukać 

zwierzęcia. Ku naszemu zaskoczeniu, a ku największej radości siostry, sarenka pojawiła się 

znowu. Nie była jednak sama, lecz w asyście trzech malutkich sarenek, które były zapewne 

jej potomstwem. O dziwo zwierzęta nie spłoszyły się, ale podeszły do nas i nawet mogliśmy 

je pogłaskać. Jeszcze dwa razy, kiedy powtórnie zjeżdżaliśmy z tego stoku, widzieliśmy te 

sarenki. Zawsze trzymały się razem.  

Po kilku zjazdach zmęczeni i głodni udaliśmy się na pyszną herbatkę z miodem. Te 

wspólnie spędzone chwile były miłym podsumowaniem aktywnie spędzonego 

emocjonującego dnia.  
Aleksandra Gałązka, kl. VIIIf 
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 Zabawa z Zimą 

Dziś do miasta przyszła Zima, 

Śniegiem białym przyprószyła. 

Drzewa całe oszroniła 

I wraz z dziećmi się bawiła.  

 
Ulepili wspólnie bałwana 

I na sankach zjeżdżali do rana. 

Łyżwy chętnie nałożyli 

I na lodzie piruety kręcili. 

 

Miło się z Tobą bawimy 

I bardzo Cię lubimy. 

Chcemy rzucać się śnieżkami, 

Zostań Zimo jeszcze z nami. 

                Antonina Pisalska, kl. Vc 

Świąteczne wartości 

Celebrowanie Bożego Narodzenia to bardzo stary zwyczaj. W grudniu świętujemy 

narodziny Jezusa Chrystusa oraz spotykamy się z rodziną. W tych dniach wszyscy są 

uśmiechnięci od ucha do ucha. Nim zasiądziemy do uroczystej kolacji, to czytamy Ewangelię. 

Według tradycji, przed wigilijną wieczerzą 

dzielimy się poświęconym opłatkiem i składamy 

sobie serdeczne życzenia. Na wigilijnym stole 

jest dwanaście potraw i jedno wolne miejsce dla 

samotnej osoby. Po kolacji śpiewamy polskie 

kolędy i otwieramy prezenty od Mikołaja. Każde 

dziecko na nie czeka, ale upominki nie są 

wówczas najważniejsze. Radość sprawia nam 

przede wszystkim spotkanie z bliskimi.  

W okresie świątecznym jest również ważne 

pomaganie innym, np. osobom starszym, chorym. 

O godzinie 24.00 idziemy z bliskimi do kościoła na 

pasterkę, żeby przywitać Dzieciątko. 

To dla nas wyjątkowy czas! 
Krzysztof Faszcza, Mateusz Racis, kl. IVc 
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rys. Gabriela Kuczyńska, kl. Ic 



W a r t o  w i e d z i e ć  

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ferii zimowych 

1. Dbaj o zdrowie i higienę.  

Pamiętaj o prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

Prawidłowo się odżywiaj, przestrzegaj zasad higieny. 

Uchronią cię one przed zachorowaniem. 

2. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na 

dworze. 

3. Miejsca do zabawy wybieraj bezpiecznie z dala od ulic 

i mostów. 

4. Nie wchodź na zamarznięte jeziora, stawy i rzeki. Korzystaj tylko z lodowisk i miejsc do 

tego wyznaczonych. 

5. Na nartach i sankach zjeżdżaj z górek, które znajdują się daleko od jezdni. 

6. Informuj rodziców lub opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywał. 

7. Podczas zabawy pamiętaj, aby nie doczepiać sanek do pojazdów. 

8. Wchodząc na jezdnię rozejrzyj się. 

9. Po zmroku używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej. 

10. Unikaj rozmów z osobami obcymi, nie oddalaj się z nimi. Krzycz, jeśli poczujesz się 

zagrożony/ zagrożona. 

11. Pamiętaj, aby nie przyjmować prezentów od obcych. 

12. Wracaj do domu o ustalonej porze. Powiadom rodziców, gdy się spóźnisz. 

13. Nie otwieraj drzwi osobom obcym. 

                                                                                     Bartosz Kotowski, kl. VIIIf 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
W razie zagrożeń dzwoń pod te numery: 

112- numer alarmowy 

984- Pogotowie Rzeczne 

985- Ratownictwo Morskie i Rzeczne 

986- Straż Miejska  

987- Zarządzanie Kryzysowe 

991- Pogotowie Energetyczne 

992 - Pogotowie Gazowe 

999- Pogotowie Ratunkowe 

997- Policja 

998- Straż Pożarna 

 985 lub 601 100 300 numery ratunkowe w górach - GOPR 

Opracował Bartosz Kotowski, kl. VIIIf 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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Wzruszający koncert pieśni patriotycznych 

Rok 2018 jest bardzo wyjątkowy i szczególny. 

Cała Polska świętuje stulecie odzyskania 

niepodległości. W celu upamiętnienia tej niezwykle 

ważnej rocznicy we wtorek 20 listopada w Zespole 

Szkół Katolickich w Łomży odbył się koncert 

pieśni patriotycznych. 

W godzinnym koncercie wystąpili uczniowie 

liceum oraz szkoły podstawowej, razem z ich 

nauczycielem muzyki – Michałem Sawickim. 

Repertuar stanowiły polskie pieśni wojskowe 

i harcerskie pochodzące z okresu rozbiorów, I i II 

wojny światowej i dwudziestolecia 

międzywojennego, takie jak „Warszawianka”, 

„Rozszumiały się wierzby płaczące” i „Pierwsza 

Brygada”. Na uwagę zasługuje zróżnicowana 

forma wykonania pieśni.  Część z nich była 

zaśpiewana solowo, inne chóralnie, do niektórych 

włączyła się też widownia. Całości towarzyszył 

akompaniament pianina, skrzypiec i akordeonu. 

Koncert został też ciekawie przygotowany pod 

kątem wizualnym. Zastosowano profesjonalne 

oświetlenie, a z tyłu sceny wyświetlane były zdjęcia 

i nagrania z czasów II wojny światowej. Po 

zakończeniu występu opiekun zespołu krótko opowiedział o zawodzie nauczyciela muzyki. 

Moim zdaniem koncert był bardzo ciekawie i profesjonalnie zaaranżowany i stanowił 

godną celebrację stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Edgar Bagiński, kl. VIIIe 

Pouczająca wycieczka  

18 listopada 2018 roku wraz z klasą Vi i Vb poszliśmy na wycieczkę do muzeum 

i ratusza.  

Dwie klasy wraz z panią poszły na lekcję o Józefie Piłsudskim, a jedna oglądała 

wystawę, na której było wiele ciekawych rzeczy, np. elementy ubrań, garnki. Były to rzeczy 

używane w dawnych czasach. Pani przewodniczka przedstawiła nam wiele interesujących 

informacji o Łomży. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądała wiele lat temu. Na koniec 

obejrzeliśmy ciekawy film o naszym mieście. 

Następnie przewodniczka zaprowadziła nas na warsztaty o marszałku Józefie Piłsudskim. 

Dowiedzieliśmy się o tym, że późniejszy marszałek Polski nie mógł się pogodzić z tym, że 

ojczyzna jest pod zaborami. Dlatego też zebrał armię i walczył dzielnie o odzyskanie 

niepodległości kraju, w którym zabraniano mówić po polsku. 

Później obejrzeliśmy film o przyjaciołach, którzy razem zburzyli ogromny mur. 

Następnie dostaliśmy karty pracy i ołówki do pisania. Karta przedstawiała mapę Polski. 

Po tych zajęciach wszyscy poszliśmy do ratusza. Na początku zostaliśmy przywitani 

przez pana, który oprowadzał nas po ciekawych miejscach. Obejrzeliśmy gabinet prezydenta. 

Zauważyliśmy tam ogromny stół, a na nim napoje i przekąski, był też fotel włodarza miasta. 

Pan prezydent opowiedział o sobie i z chęcią odpowiadał na nasze pytania. Następnie 

wszyscy dostaliśmy worki i kolorowanki. Gospodarz ratusza na pamiątkę rozdawał autografy. 

To była udana wycieczka. Na pewno zapamiętam ją na długo. 

Magdalena Szumska, kl. Vh 

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

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

rys. Aleksandra Wierzbowska, gr. 0a 

rys. Aleksander Wawrzyniak, kl. Ic 
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Ważne wydarzenie 

17 listopada 2018 roku w Centrum Kultury 

przy Szkołach Katolickich im. Kardynała 

Wyszyńskiego w Łomży odbył się 

Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz II 

Światowy Dzień Ubogich.  

Grupa wolontariuszy z naszej szkoły 

pomagała w organizacji spotkania. 

Zajmowaliśmy się rejestracją gości, 

wydawaniem posiłków czy integracją 

z uczestnikami wydarzenia. Goście zaczęli 

przychodzić około godziny dziesiątej. Na 

początku odbyło się oficjalne powitanie, 

któremu przewodniczył ksiądz Andrzej 

Mikucki - dyrektor diecezjalnej Caritas. 

Podczas powitania wszyscy razem uroczyście 

odśpiewaliśmy hymn państwowy, nawiązując 

do jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Później odbyło się wręczenie 

medali i dyplomów. Łącznie nagrodzono 250 

wolontariuszy. Po rozdaniu nagród w czasie 

przerwy każdy z gości miał możliwość 

skorzystania ze słodkiego poczęstunku czy 

ciepłego posiłku.  

Po przerwie odbył się konkurs piosenki 

pt.”Śpiewaj Paradiso na urodziny św. Filipa 

z Neri”. Zaprezentowali się w nim 

przedstawiciele wielu szkół. Występy były 

przepiękne i przyjemnie się ich słuchało. 

Podczas wystąpień nasze szkolne koło Caritas 

bawiło się z dziećmi i zachęcało je do zabawy. 

W czasie trwania wydarzenia dzieci mogły 

zrobić sobie zdjęcia z przebranymi za różne 

postacie wolontariuszami. Oni także tańczyli 

i bawili się z innymi i był to bardzo zabawny, 

ale i miły widok. Myślę, że konkurs jest 

jednym z moich ulubionych momentów 

tamtego dnia. Po występach odbyło się kilka 

zabaw animacyjnych i integracyjnych, 

w których uczestniczyły dzieci, a także 

wolontariusze Caritas.  

Na zakończenie zostali nagrodzeni wszyscy uczestnicy konkursu. Drobne upominki 

dostali także wolontariusze pomagający w organizacji wydarzenia. Ten dzień był bardzo 

przyjemny i dobrze spędzony. Była to okazja do zintegrowania się i dobrej zabawy. 

Wydarzenie bardzo mi się podobało i uśmiecham się na wspomnienie każdej chwili tamtego 

dnia.  
Paulina Kropiewnicka, kl. VIIId 
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rys. Kornelia Runo, kl. Ve 

Recenzja koncertu „Muzyczne fajerwerki” 

21 listopada 2018 r. uczestniczyłam w koncercie Filharmonii Narodowej pt. „Muzyczne 

fajerwerki”, który odbył się w naszej szkole. 

Celem audycji było zwrócenie uwagi na bogate możliwości techniczne i walory 

brzmieniowe sopranu, fletu, fortepianu oraz mistrzowskie wykonanie utworów z różnych 

epok. Jednocześnie poznawaliśmy zupełnie nowe sformułowania muzyczne, np. wirtuoz - 

mistrz instrumentu. 

 

 

 

Różnorodność przedstawionego repertuaru sprawiła, że był to bardzo atrakcyjny koncert. 

Prowadził go pan Sebastian Boguszewski, który rozbudził we mnie ciekawość do muzyki.  

Koncert rozpoczął się i ze sceny popłynęły dźwięki utworu Jana Sebastiana Bacha 

pt. „Badinerie”, który wprowadził nas w doskonały nastrój. Na pianinie grał pan Wojciech 

Świętoński. Szczególnie zachwyciła mnie gra na flecie poprzecznym, instrumencie z grupy 

dętych drewnianych. Po raz pierwszy miałam możliwość na żywo zobaczyć, jak rewelacyjnie 

technicznie można grać tak trudne utwory. 

Następnie wysłuchaliśmy utworu „Lascia ch'io pianga” z opery Rinaldo napisanej przez 

Jerzego Fryderyka Händla. To piękna melodia, jednak najbardziej zachwycił mnie śpiew pani 

Katarzyny Drelich - sopranistki. Dzięki jej wykonaniu utwór był przejmujący, a jednocześnie 

wyciszający. 

Kolejną część koncertu wypełniła Etiuda c-moll Fryderyka Chopina. To dzieło, które 

wymaga od wykonawcy bardzo dużych umiejętności technicznych, jest jednym z najbardziej 

znanych utworów Chopina. Etiuda powstała niedługo po upadku powstania listopadowego. 

W dalszej części koncertu wysłuchaliśmy świetnego utworu na flet „Great train race” 

Iana Clarke´a wspaniale obrazującego pędzący pociąg. Niezwykła technika gry, bardzo 

zróżnicowane tempo spowodowały, że wspaniale się słuchało tego utworu. 

Fantastyczną niespodzianką było wykonanie „Duetu Kotów” Gioacchino Rossiniego. 

Jestem miłośniczką kotów, dlatego sprawiło mi to wielką radość i było miłym zakończeniem. 

Spodziewałam się tylko poważnych utworów, a to był zaskakujący, ale bardzo miły akcent 

koncertu. Humorystyczny duet kotów to miniaturowa kompozycja wokalna, której cały tekst 

sprowadza się do jednego, wielokrotnie powtarzanego słowa - kociego „miau”. Utwór ten 

wykonywany jest najczęściej przez dwa głosy sopranowe i stanowi popularny element bisów 

podczas recitali wokalnych i gal operowych. 

Pomiędzy utworami była krótka cisza, która wpływała na nastrój i zachęcała do 

zastanowienia się, co czeka na nas dalej. 

Później popłynęły dźwięki Walca Des-dur „Minutowego” Fryderyka Chopina. To piękny 

i melancholijny utwór. 

Kolejną część koncertu wypełniły utwory Léo Delibes´a „Le rossignol”oraz współczesny 

„Blues o kotach”, a na koniec mogłam wsłuchać się w skoczne dźwięki „La Danza 

(tarantella)” Gioacchino Rossiniego. 

Po koncercie sopranistka, flecistka i pianista Filharmonii Narodowej otrzymali od 

publiczności gromkie i zasłużone brawa. 

Gdybym miała taką możliwość, chciałabym podziękować wszystkim wykonawcom 

koncertu za tak wzruszające przeżycia muzyczne, szczególnie podczas gry fletu i śpiewu 

sopranem. Dzięki nim poznałam wiele zróżnicowanych utworów muzycznych, które są tak 

samo wspaniałe i pełne blasku jak fajerwerki. Przekonałam się także, że świat muzyczny 

może być niezwykły, fascynujący i zachęciłam się do jego poznawania. 

Aleksandra Lesiak, kl. Vh 
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Turniej klas trzecich i zerówek 

Mikołajkowy Turniej Sportowy to w naszej szkole 

już długa tradycja. W tym roku także, z okazji 

mikołajek, uczestniczyliśmy w sportowej zabawie, 

w której zawodnikami byli uczniowie klas trzecich i klas 

zerowych, a także ich rodzice. Dzieci z klas pierwszych 

i drugich były kibicami. Wszyscy wystąpili we 

wspaniałych czerwonych mikołajowych czapkach 

i innych ozdobach związanych z tym radosnym dniem.  

Na uczestników zawodów sportowych czekały 

ciekawe konkurencje. Zawodnicy musieli poruszać się po śladach św. Mikołaja lub tak jak on 

– przechodzić przez komin. Były też zawody w ubieraniu choinek bombkami lub 

gwiazdkami. W ostatniej konkurencji uczniom towarzyszyli rodzice i razem na niby-nartach 

i w ,,zaprzęgach z reniferem” gonili św. Mikołaja. 

Wszyscy podziwiali też występ grupy dziewcząt z pomponami, które wystąpiły w rytmie 

świątecznych przebojów. Zachwycił też akrobatyczny popis koleżanki z ósmej klasy.  

Wszystkie konkurencje przyniosły wiele emocji zawodnikom i kibicom. Nad 

prawidłowym przebiegiem zawodów czuwało jury, a turniej jak zawsze poprowadziła pani 

dyrektor Jadwiga Kirejczyk.  

Turniej zakończył się  nagrodzeniem klasy IIIa i IIIb, a także grup przedszkolnych: 0a, 0b 

i 0c. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez rodziców z klasy IIa.  

Na koniec do sali gimnastycznej zawitał św. Mikołaj, który dla wszystkich uczniów 

przyniósł słodycze. 

Turniej mikołajkowy za nami. Niecierpliwie oczekujemy już na kolejne sportowe 

zawody, które będą na  powitanie wiosny.  

Renata Opyrchał, Dorota Zalewska, Ewa Zalewska 

Konkurs plastyczny 

W grudniu wzięłam udział w konkursie na "Najpiękniejszą 

kartkę świąteczną". Swoją pracę postanowiłam wykonać metodą 

haftu matematycznego, której nauczyła mnie mama. Polega ona 

na wyszywaniu nicią kartki, na której znajduje się 

wydziurkowany kontur obrazka. Ja wybrałam choinkę.  

Byłam bardzo szczęśliwa i miło zaskoczona, gdy okazało się, 

że zajęłam I miejsce. 
Iga Aszoff, kl.IIf 

W świątecznym nastroju 

18 grudnia 2018 roku uczniowie klas 0-III spotkali się w sali 

gimnastycznej na apelu z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Świąteczne przedstawienie przygotowały klasy IIc i IIh po 

kierunkiem p. Lidii Obiedzińskiej i p. Lidii Plagi. Artyści swoimi 

występami przybliżyli bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje. 

Zaprezentowane wiersze, pastorałki i kolędy wprowadziły 

zgromadzonych w świąteczny nastrój, pełen radosnego oczekiwania.. Występ swoją grą na 

skrzypcach kolędy "Lulajże Jezuniu" ubogaciła Ania oraz grupa uczniów, która zatańczyła do 

piosenki "Merry Christmas everyone". Na koniec apelu pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk  

złożyła nauczycielom, uczniom i ich rodzicom świąteczne życzenia.  

Lidia Obiedzińska  
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Telefony w naszym życiu 

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie ostatnia wizyta u okulisty. Okulary, które teraz 

noszę zawdzięczam nieodpowiedniemu korzystaniu ze smartfona.  

Telefony komórkowe bardzo ułatwiają nam codzienne życie i kontakty z innymi. 

W sytuacji zagrożenia jesteśmy w stanie wezwać pomoc niemal z każdego miejsca i o każdej 

porze, gdy jednak przesadzimy, mogą mieć odwrotne działanie. Czy te urządzenia są dla nas 

całkowicie bezpieczne? 

Na początek trochę historii. 

Wynalazcą telefonu jest Aleksander Bell, który go opatentował w 1876 roku.  Natomiast 

pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykonała firma Ericsson w 1956 roku. Ważył on 

40 kilogramów, kształtem i wielkością przypominał walizkę, a kosztował tyle co samochód. 

Kolejny aparat wprowadziła na rynek firma Motorola. Było to w 1973 roku. Telefon ważył 80 

dekagramów i miał wymiary cegły. Oczywiście te komórki służyły wyłącznie do prowadzenia 

rozmów. Pierwszego SMS-a wysłano w 1992 roku. Obecne telefony komórkowe nazywamy 

smartfonami. Są one wyposażone w wiele dodatkowych funkcji i różnią się od aparatów 

sprzed lat. Oprócz prowadzenia rozmów, możemy np. przeglądać strony internetowe, robić 

zdjęcia, nagrywać filmy, korzystać z nawigacji, a nawet płacić. W cywilizowanych krajach 

liczba komórek często przewyższa liczbę obywateli. 

A teraz trochę o zagrożeniach. 

Wg nowojorskiego chirurga ortopedy doktora Hansraja, pochylając głowę, aby odczytać 

treść SMS-a lub go napisać obciążamy nasz kręgosłup ciężarem od 12 do 27 kilogramów. 

Prowadzi to do stanów zapalnych i skrzywienia kręgosłupa.  

Sztuczne światło smartfona hamuje wydzielanie melatoniny odpowiedzialnej za regulację 

naszego dobowego rytmu. Niebieskie światło imituje światło dzienne i oszukuje nasz mózg, 

że jeszcze nie nastała pora snu. Dlatego wieczorne surfowanie po sieci z telefonem w ręku 

powoduje zaburzenia snu. Specjaliści radzą, aby dwie godziny przed planowanym nocnym 

odpoczynkiem pożegnać się ze swoim aparatem i nie zabierać go do sypialni. 

Przeciętny polski nastolatek pisze ponad sto trzydzieści SMS-ów dziennie, co może 

powodować wykoślawienie kciuka i napięcie jego mięśni. 

Również nasze oczy nie lubią smartfonów. Mały wyświetlacz, drobna czcionka i jasne 

światło męczą wzrok. Kiedy trzymamy telefon blisko oczu, możemy dorobić się 

krótkowzroczności, czego jestem przykładem. 

Nie zamierzam zupełnie zrezygnować z korzystania ze smartfona, jednak mam nauczkę, 

że co za dużo, to nie zdrowo. Wiem, że w obecnych czasach życie bez telefonów jest 

niemożliwe, ale korzystajmy z nich z umiarem. 

Liwia Litwińczyk, kl. Vc 

Lara Bergen Zośka. Wielka księga przygód 

Niedawno przeczytałam ciekawą książkę pt. "Zośka. Wielka 

księga przygód". Opowiada ona o uczennicy imieniem Zosia.  

Dziewczynka uważa, że jej życie jest nudne. Nie jest w rodzinie 

ani najstarsza, ani najmłodsza, ani najwyższa, ani najniższa. Nie jest 

nawet jedyną Zosią w trzeciej klasie, do której chodzi. Mimo to wie, 

że jest wyjątkowa. I chcąc to udowodnić, nadaje sobie drugie imię. 

W tej książce dziewczynka z całych sił stara się przekonać 

wszystkich, że jest Wspaniała, Bohaterska, i Prawdomówna. To 

niełatwe zadanie. Mimo to Zosia się nie poddaje. 

Polecam tę interesującą książkę każdemu. 
Amelia Kosińska, kl. Vh 
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Charlesa Dickensa Opowieść wigilijna 

"Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa jest jedną z jego 

najbardziej znanych książek. 

Akcja opowiadania toczy się w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 

Jej głównym bohaterem jest skąpy starzec Scrooge, którego nawiedzają 

cztery widma. Te spotkania odmienią jego życie. 

Pierwszym duchem, który pojawia się w mieszkaniu starca, jest 

zjawa jego bliskiego przyjaciela, Marleya, który ciągnie ciężkie 

łańcuchy. Zapowiada on nadejście kolejnych widm. Ich zadaniem 

będzie sprawienie, by Scrooge powrócił do szczęśliwego życia. 

Pierwszy duch pokazuje Ebenezerowi jego dzieciństwo i młodość. 

Duch ten mówił, że jest duchem przeszłości. Drugi duch przedstawiał teraźniejszość. Duch 

ten zabrał bohatera w podróż do mieszkania jego pracownika, dla którego starzec nie miał 

zrozumienia i pomocy . Najbardziej tajemnicza okazała się trzecia zjawa. Nie było widać jej 

twarzy. Duch ten nic nie mówił. Pokazał bohaterowi jego grób. Scrooge przeraził się 

i postanowił uporządkować swoje życie, zmienić je na lepsze.  

"Opowieść wigilijna" to trzymająca w napięciu historia, która zmusza do pomyślenia nad 

swoim postępowaniem. Jest piękną opowieścią o tym, dzięki czemu człowiek może być 

szczęśliwy.  
Magdalena Szumska, kl. Vh 

Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę 

Zastanawialiście się czasem, co to znaczy kogoś oswoić lub dlaczego najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu? Jeśli wasza odpowiedź brzmi „tak”, koniecznie przeczytajcie Małego 

Księcia, którego autorem jest Antoine de Saint–Exupéry. 

Lektura, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się być dla dzieci, jest bardzo piękna i ma 

w sobie wiele nawiązań do życia codziennego. Każdy może zinterpretować fabułę książki 

w inny sposób.  

Głównym bohaterem jest tytułowy Mały Książę, który opuszcza swoją malutką asteroidę 

B-612 i podróżuje po innych planetach. Poznaje on nietypowe, ale zarazem fascynujące 

postaci. Zaprzyjaźnia się również z pilotem i lisem. 

Dzięki książce czytelnicy mogą uświadomić sobie, jak duże są różnice między sposobem 

myślenia i postrzegania świata przez dorosłych i dzieci. Lektura jest kopalnią złotych myśli 

i mądrych, życiowych cytatów, takich jak: Oczy są ślepe, należy szukać sercem. Mały Książę 

jest więc książką odpowiednią zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Izabela Jastrzębska, kl. VIIIe 

Liz Pichon Tomek Łebski. I wszystko gra (mniej więcej) 

Książka opowiada o chłopcu mającym zabawne przygody. Jedną 

z nich było pójście z psem kolegi na wystawę psów. Po przygotowaniu 

Kurczaka na wystawę pan Fermiński wypuścił psa na ubłocone podwórko 

i możecie sobie wyobrazić, jak zwierzak wyglądał.  

Kilka dni później Tomek urządził swoje przyjęcie urodzinowe 

w Dinozaurowie i zaprosił na nie za dużo osób, więc jego kuzyni musieli 

przyjechać indywidualnie. Podczas posiłku jeden z kolegów dał Tomkowi 

małe pudełko, w którym ukrył trzy małe koniki polne. Chłopiec ostrzegł 

kolegę, aby nie otwierał prezentu, lecz ten się nie posłuchał. Niespodziewanie uwolnione 

owady wyskoczyły z pudełka wprost na wujka Krzyśka, który panicznie się ich bał. 

To nie wszystkie zabawne sytuacje ukazane w tej książce. Polecam ją każdemu 

miłośnikowi czytania i dobrej zabawy. 
Marta Zaczek, kl. Vh 
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     12.          

     13.          

 14.              

1. Wieszamy je na choince. 

2.  Przynosi prezenty. 

3. Zimą bitwa na … . 

4. Pomocnicy mikołaja. 

5. Zimą zjeżdżamy na nich 

z górki. 

6. Obchodzimy 6 grudnia. 

7. Ciągną sanie mikołaja. 

8. Śpiewamy je przy stole 

razem z rodziną. 

9. Miejsce przeznaczone do 

jazdy na łyżwach. 

10. …  Betlejemska. 

11. Dzielimy się nim w wigilijny 

wieczór. 

12. Śmigamy na nich ze stoków. 

13. Dzieci piszą je do Świętego 

Mikołaja. 

14. Czekamy na nie 

z niecierpliwością. 

                                            

R o z r y w k a 

     1.          

    2.           

     3.          

4.               

   5.            

    6.           

  7.             

    8.           

 

1. W czym Święty Mikołaj nosi prezenty? 

2. Jakie  zwierzęta ciągną sanie Mikołaja? 

3. Co obchodzimy 31 grudnia? 

4. Co wkładamy pod świąteczny obrus? 

5. Czym łamiemy się podczas kolacji 

wigilijnej? 

6. Na czym jeździmy po lodowisku? 

7. Co zawieszamy na świąteczne drzewko? 

8. Co ubieramy przed Wigilią? 

      9.      

    10.        

 11.           

     12.       

13.            

 

9. Co pada zimą? 

10. Jaki Rok obchodzimy 1 stycznia? 

11. Co świeci na choince? 

12. Co jest potrzebne do świątecznych wypieków ? 

13. Co grzeczne dzieci dostają pod choinkę?  

Karolina Sienicka, kl.Vh 
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