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Chwila z Patronem 
 

 

 

„Nie lękajcie się!” - XXI Dzień Papieski  

11 października 2021 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły, jak co roku, odbył się 

apel z okazji kolejnego Dnia Papieskiego. Uroczystość była poświęcona papieżowi Janowi 

Pawłowi II - patronowi naszej szkoły i odbywała się pod hasłem „Nie lękajcie się”.  

Część artystyczna rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Rodziny Szkół Jana Pawła II. 

Następnie uczniowie klasy VIIId przypomnieli wiele ważnych faktów z życia papieża. 

W trakcie akademii usłyszeliśmy ulubioną pieśń Ojca Świętego – „Barkę”. Wysłuchaliśmy 

także słów Jana Pawła II, w których wzywał nas do życia w miłości i tolerancji. W czasie 

uroczystości wspomniano o wizycie papieża w Łomży 4 – 5 czerwca 1991 r.  

Następnie pani Agnieszka Matukin zachęciła zgromadzonych do wspólnego śpiewu 

wesołych piosenek „Siedem” oraz „Góry do góry”. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk. 

Podziękowała paniom Agnieszce Matukin, Annie Wierzbowskiej, Marcie Kisiel oraz księdzu 

Jakubowi Osieckiemu i panu Dariuszowi Milewskiemu za przygotowanie apelu i oprawę 

plastyczną oraz za nagłośnienie.  

Dzięki akademii poznaliśmy nowe fakty z życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Mam 

nadzieję, że słowa Patrona dzięki temu zostaną w naszej pamięci na długi czas. 

Marta Zaczek, kl. VIIIh 
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Roksana Dudzińska, kl. VIIIc 

XXI Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  

Tegoroczna XXI Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w której uczestniczyli 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, odbywała się pod hasłem ,,Śladami świętego Jana Paw-

ła II i błogosławionego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego”. 

 Pierwszego dnia zwiedziliśmy w Zu-

zeli Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa 

Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. To tu Stefan Wyszyński urodził 

się 3 sierpnia 1901 r. i rozpoczął naukę 

w szkole podstawowej. W Zuzeli 

i pobliskim Andrzejewie, w religijnej at-

mosferze domu rodzinnego, uformował 

on i pogłębiał swoją wiarę. Do miejsco-

wego kościoła w Zuzeli powracał wielo-

krotnie jako Prymas Polski i modlił się tam za Ojczyznę. 

Kolejnym etapem na Trasie Bohaterów Bitwy Warszawskiej było Muzeum Świętego Ja-

na Pawła II i Bitwy Warszawskiej. Tu poznaliśmy bohaterów wojny z Rosją w 1920 r. Boha-

terom tej bitwy i wszystkim obrońcom Ojczyzny z wojny polsko – bolszewickiej papież Jan 

Paweł II oddał hołd, modląc się na cmentarzu w Radzyminie 13 czerwca 1999 r. Wyraził 

wówczas swoją wielką wdzięczność za 

ocalenie Ojczyzny. Ksiądz przewodnik 

Michał Stachera przybliżył nam wielką 

rolę wybitnych dowódców w wojnie 

z Rosjanami. Poznaliśmy, jak ważną rolę 

w mobilizacji duchowej odegrał ks. 

Ignacy Skorupka, który zginął w bitwie 

pod Osowem - pierwszej zwycięskiej 

potyczce Bitwy Warszawskiej. Od niej 

zaczął się początek upadku bolszewi-

ków. Mieszkańcy ziemi radzymińskiej 

w hołdzie i wyrazie wdzięczności Bogu 

za orędownictwo Maryi i wyproszenie ,,Cudu nad Wisłą” wznieśli pomnik Matki Bożej Ła-

skawej, Patronki Warszawy, Strażniczki Polski. 

 Pierwszy dzień wycieczki zakończyliśmy modlitwą Apelu Jasnogórskiego, który rozpo-

czął XXI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Zgromadzeni pośród wielotysięcznej grupy 

pielgrzymów skupionych wokół Wielkiego Patrona modliliśmy się o pomyślność szkół, któ-

rym patronuje papież, zawierzając wszystkie intencje Matce Bożej. 

Drugi dzień przywitał nas pochmurną i deszczową pogodą. Jednak im bliżej było do roz-

poczęcia uroczystej Mszy Świętej, tym bardziej zauważalna była poprawa pogody. Ta sytu-

acja wpłynęła pozytywnie na pogodę ducha pielgrzymów i nastrój modlitewny. Mszy Świętej 

przewodniczył duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, bp. Henryk Tomasik. W homilii 

dziękował on Bogu za błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i błogosławioną 

matkę Różę Czacką. Wskazał ludzi młodych, świętych i błogosławionych, szczególnie Carlo 

Acutisa, który swą pobożnością pokazuje dzisiejszemu pokoleniu Eucharystię jako 

,,Autostradę do Nieba”. Drugi dzień naszego pielgrzymowania zakończyliśmy w Bielsku Bia-

łej, gdzie noclegiem, kolacją i śniadaniem ugościło nas SSM im. Bolka i Lolka. 

Trzeciego dnia po zjedzeniu pysznego śniadania i wymeldowaniu się wyruszyliśmy do 

Energylandii w Zatorze. Spędziliśmy tam czas, korzystając z różnych atrakcji. O godzinie 

16.00 wyruszyliśmy w podróż powrotną. Do Łomży wróciliśmy kilka minut przed północą. 

C h w i l a  z  P a t r o n e m  
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Ważna rocznica 

17 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży odbył 

się apel z okazji 82. rocznicy agresji niemieckiej 

i sowieckiej na Polskę. Tego dnia w 1939 roku 

Stalin wypełnił wobec Hitlera zobowiązania 

wynikające z tajnego protokołu Ribbentrop – 

Mołotow, zwanego „paktem diabłów” i 

zaatakował nasz kraj. 

Uroczystość rozpoczęła się od hymnu 

Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”. Najpierw 

przypomniano nam o agresji niemieckiej 

i sowieckiej na Polskę i zbrodniczych 

prześladowaniach Polaków na wschodzie. Podczas 

apelu mogliśmy usłyszeć między innymi „Balladę 

wrześniową” Jacka Kaczmarskiego, którą 

wyrecytował kolega Grzegorz, czy też „Balladę 

o rotmistrzu Pileckim” Lecha Makowieckiego.  

Ilustrację muzyczną stanowiły pieśni „Dnia 

pierwszego września”, „Chwała bohaterom” 

i „Polskie Termopile”.  

Po gromkich brawach głos zabrała pani 

dyrektor, wygłaszając długą przemowę skłaniającą 

nas do refleksji na temat  wydarzeń związanych 

z 1 września 1939 r. 

Apel bardzo mi się podobał i jestem pod 

wrażeniem pracy, jaką wykonali jego uczestnicy. Przypomniałem sobie, że dziś mogę cieszyć 

się wolnością w moim kraju dzięki bohaterom narodowym sprzed przeszło osiemdziesięciu 

lat. 
Filip Chełstowski, Alan Kamiński, kl. VIIIc 
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Narodowe Święto Niepodległości 

#SzkołaDoHymnu 

Z uwagi na trwający stan epidemii w tym roku w 

naszej szkole hymn państwowy odśpiewaliśmy 

w środę, 10 listopada o 11:11. Każda klasa 

zaśpiewała go indywidualnie wraz z nauczycielem 

w sali lekcyjnej, przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa.  

W trudnym dla nas wszystkich okresie 

mogliśmy w taki sposób uczcić ważne dla naszej 

Ojczyzny święto.  

O  t y m  t r z e b a  p a m i ę t a ć  



Narodowy Dzień Czytania 

22 października 2021r. w naszej szkole odbył 

się Narodowy Dzień Czytania. Panie z biblioteki 

zaproponowały byśmy wzięli udział w akcji Bijemy 

Rekord w Czytaniu.   

Uczniowie z klas siódmych  i ósmych 

przygotowali  się do zaprezentowania ciekawych 

książek  młodszym kolegom i koleżankom z klas 1-3 

oraz zerówek.  W czasie czytania dzieci były tak 

zasłuchane, że nie zwróciły uwagi, kiedy robiono im 

zdjęcia. Potem zadawały pytania, bo zainteresowały 

je dalsze losy poznanych bohaterów. Na koniec 

zaprosiliśmy wszystkie dzieci do naszej szkolnej 

biblioteki, aby wypożyczyły książki i zaspokoiły 

swoją ciekawość.  

Natomiast uczniowie klas IV- VIII prezentowali swoje ulubione lektury na lekcjach, na 

przerwach gromadzili się w wyznaczonych miejscach lub przy swoich salach i czytali, czytali, 

czytali.  

Nie wiemy, czy pobiliśmy rekord, ale poznaliśmy wiele ciekawych propozycji lektur i na 

pewno z chęcią wypożyczymy je z naszej biblioteki. 

Patrycja Łomotowska, Zuzanna Modzelewska, kl. VIIIe 
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Nie bierz, dorośnij! 

Życie nie po to jest by, brać, 

życie nie po to, by bezczynnie trwać. 

Więc nie bierz. Nie po to jest życie! 

Lepiej bawić się wyśmienicie, 

grać w piłkę z kolegami, 

rzucać do tarczy rzutkami, 

bawić się w berka na polanie wśród roślin. 

Nie bierz, dorośnij! 

Po co ból, cierpienie, choroby? 

Wybij to sobie  z głowy! 

Obudź się, podnieś głowę z obłoków,  

i baw się! 

Życie nadal jest w toku! 

Dominika Ciszewska, kl. 7f 

Wyniki konkursu profilaktycznego organizowanego w październiku 2021 r. w ramach 

programu profilaktycznego "Radosna przyszłość bez uzależnień.3" 

W kategorii: WIERSZ 

I miejsce ex aequo: Jakub Ciuchnicki, kl. VIIe i Piotr Grala, kl. VIIId 

II miejsce ex aequo: Dominika Ciszewska, kl. VIIf i Maja Obiedzińska, kl. VIIj 

III miejsce ex aequo: Igor Prosiński, kl.Va i Lilianna Wilczewska, kl. VIIk 

W kategorii: PRACA LITERACKA 

I miejsce: Alicja Kotowska, kl. VIIe 

II miejsce: Marcelina Zabielska, kl. VIIe 

III miejsce ex aequo: Magdalena Krajewska, kl. VIIe, Magdalena Popielarczyk, kl. VIIe, 

Natalia Skarżyńska, kl. VIIe 

Poniżej publikujemy wyróżnione prace.  

„Życie nie (…) po to jest, by brać 

Życie nie po to, by bezczynnie trwać” 

Stanisław Sojka 

 

 

 

Życie nie jest po to by brać 

Życie nie jest po to by brać, 

Życie nie jest po to by bezczynnie trwać… 

Każdy w domu, w szkole powie Ci! 

Nie bierz dopalaczy bo odbije Ci 

Na każdą propozycję picia umykaj, 

A na pewno alkoholu nie tykaj. 

Niektórzy myślą, że papierosy to fajna rzecz, 

Lecz tak naprawdę to prawdziwa śmierć 

Życie nie jest po to by brać, 

Życie nie jest po to by bezczynnie trwać.. 

Coś wam powiem dla pełnej zgody 

Nie warto marnować życia dla głupiej mody. 

Weź piłeczkę, luźny dres 

Z przyjaciółmi spotkaj się 

I codziennie uśmiechaj się. 

Korzystaj z pełni życia każdego dnia 

Ale rób to mądrze i unikaj zła. 

Życie nie jest po to by brać, 

Życie nie jest po to by bezczynnie trwać… 

Jakub Ciuchnicki, kl. VIIf 

Do Koleżanki i Kolegi 

Droga Koleżanko i Kolego  

nie pij alkoholu, bo to nic dobrego. 

Zaszkodzi zdrowiu, zniszczy życie Twoje, 

po spożyciu jego są kłótnie i rozboje. 

Unikaj przemocy, zwalczaj je dobrocią,  

bo dobro zwycięży zawsze nad przemocą. 

Jak zwykle młodzież szuka rozrywki, 

wplatając w życie różne używki: 

to dopalacze, to narkotyki- nie bądź naiwny 

to złe nawyki. 

Może spodobać się ich działanie, 

lecz nie zdołasz przewidzieć co się po nich stanie. 

będziesz myśleć, że to kontrolujesz, 

lecz tylko sam siebie oszukujesz. 

Nie będziesz odróżniał co dobre, co złe, 

nie będziesz wiedział, kiedy znajdziesz się na dnie. 

Przez to możesz stracić życie swe! 

Życie nie po to jest by brać, 

życie jest po to, by o nie dbać, 

by zdrowym i szczęśliwym być 

i bez używek żyć. 

Życie nie po to jest by bezczynnie stać,  

więc obiecaj mi Koleżanko, Kolego, 

że nie weźmiesz nigdy tego. 

                                           Piotr Grala, kl. VIIId 
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Zemsta nałogom 

Jeśli nie chcesz swojej zguby, 

Papierosy rzuć dziś luby. 

Twoje zdrowie to nie fraszka, 

Stop! Na pudełku trupia czaszka. 

 

Narkotyki i alkohol szybko wciągnąć mogą Cię, 

I o zgrozo! Uzależnić możesz się.  

 

Wybierz zdrowie! 

Każdy mądry Ci to powie: 

Twoje życie ważne jest. 

Dbaj więc o nie,  

Zrób dla siebie taki gest. 

Maja Obiedzińska, kl. VIIj 

Prosty wybór 

Zamiast gier komputerowych, 

I używek odlotowych, 

Wybierz sport- to samo zdrowie! 

 

Stres zredukuje, 

A mózg dotleni, 

Serce Twoje to doceni! 

 

A wszystko po to, 

By pełną piersią korzystać z uroków świata, 

I żyć w zdrowiu długie lata! 

Igor Prosiński, kl. Va 

Agresja i przemoc 

Nie bijemy innych osób, 

to nie żarty moi mili. 

Z agresją żyć nie można 

w żadnej chwili. 

Przemoc jest bardzo bolesna 

i każda kara cielesna. 

Stop agresji i przemocy. 

Wiedz, że możesz skorzystać 

zawsze z pomocy. 

Nie bij nigdy młodszego, słabszego 

to zakazane, mój drogi kolego. 

Złych ludzi jest zbyt wielu, 

pamiętaj o tym drogi przyjacielu. 

Brzydkich słów nigdy nie używaj 

i zawsze zdrowy bywaj. 

Narkotyki i alkohol nie wpływają 

pozytywnie na zdrowie. 

Każdy mądry człowiek Ci to powie. 

Sport, szkoła oraz zabawa, 

to jest dla uczniów najlepsza sprawa. 

 Liliana Wilczewska, kl. VIIk 

K o n k u r s y  p r o f i l a k t y c z n e  r o z s t r z y g n i ę t e  
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*** 

Używki, uzależnienia, depresje itp. są wśród młodych ludzi bardzo znane. Lecz czy sprawiają, że 

czujemy się szczęśliwi? We współczesnym świecie każdy człowiek wie, czym są uzależnienia od 

Internetu, narkotyków itp. Według mnie, nie trzeba próbować tego typu rzeczy, by stać się 

szczęśliwym. 

Wiele osób w tych czasach chce być popularnymi. Rozpoznawanymi w szkole, jak i na ulicach. 

Młodzi ludzie często sięgają po niebezpieczne rzeczy. Niektórzy myślą, że stać się popularnym 

możemy poprzez zrobienie czegoś ekstremalnego, niebezpiecznego lub po prostu głupiego. Twierdzą, 

że jeśli spróbują czegoś niebezpiecznego i pokażą to innym, będą spostrzegani jako wytrwałe 

i odważne osoby. Często takim postępowaniem możemy zrobić sobie krzywdę.  

Ludziom w życiu potrzebna jest adrenalina. Niektórzy odczuwają ją, robiąc fascynujące, lecz też 

niebezpieczne rzeczy. Każdemu jest ona potrzebna w życiu, dlatego niektórzy, by sobie jej dostarczyć, 

robią ekstremalne doświadczenia, takie jak skok ze spadochronem lub bungee, lecz pod nadzorem 

doświadczonych instruktorów. Ludzie stają się wtedy szczęśliwsi i dumni z siebie, że udało im się 

osiągnąć coś wspaniałego.  

Używki nie uszczęśliwiają. Młodzi ludzie czy nawet nastolatkowie w dzisiejszych czasach myślą, 

że jeśli spróbują narkotyków albo alkoholu itp., będą inaczej nastawieni do świata. Jeżeli ktoś 

przesadzi z tego typu rzeczami, może skończyć się to problemami ze zdrowiem bądź nawet śmiercią. 

Jeśli osoba jest niepełnoletnia, to jej rodzice mogą trafić do więzienia. 

Ekstremalne doświadczenia są potrzebne, ale należy pamiętać, że trzeba zachować umiar 

i odpowiedzialność. 

Alicja Kotowska, kl. VIIe 

*** 

Używki są bardzo szkodliwe nie tylko dla starszych, ale i dla młodszych. Wiele osób sięga po nie, 

mając świadomość konsekwencji ich brania. Są one coraz łatwiej dostępne. Według mnie młodzi 

ludzie nie muszą próbować wszystkiego, by być szczęśliwym. 

Używki nie rozwiążą naszych problemów i nie sprawią, że będziemy szczęśliwi na długo. 

Niszczą one powoli nasz organizm, przez co umrzemy szybciej. Uzależnienie od alkoholu, papierosów 

lub narkotyków może skutkować gorszym kontaktem z rodziną, możemy stać się agresywnym i nie 

kontrolować tego, co robimy. Uzależnienie od Internetu natomiast może pogorszyć nasz wzrok 

i sprawić, że mniej wychodzimy z domu, mniej się ruszamy, a to powoduje kolejne choroby. 

Wcale nie trzeba próbować używek, aby dobrze się bawić. Można je zastąpić sportem, 

przyjaciółmi lub czymś, co lubimy. Wykonywanie ulubionych czynności może nas zrelaksować 

i wyciszyć. Wtedy także można łatwo zapomnieć o problemach, wcale nie korzystając z rzeczy 

niedozwolonych. Nawet zabawa ze zwierzakiem może bardzo poprawić nam humor. Kiedy czujemy 

się przygnębieni, przytłoczeni, warto wyjść na spacer. Dotleniamy wtedy nasz mózg, myślimy 

o wszystkim dookoła i nie zastanawiamy się, co sprawia nam przykrość. 

Używki kosztują i to wcale niemało. Dlatego warto zastanowić się, czy faktycznie warto po nie 

sięgać. Pieniądze dla młodego człowieka są czymś, co powinien oszczędzać, gdyż dostaje ich mało lub 

w ogóle ich nie dostaje. Nastolatkowie, którzy są jeszcze niepełnoletni, nie zarabiają pieniędzy, mogą 

je otrzymać tylko od rodziców. Osoby pełnoletnie, które dopiero zaczęły pracować, też nie zarabiają 

wiele, a często same muszą się utrzymywać. Zażywanie używek może prowadzić do długów, które 

ciężko jest później spłacić. Młody człowiek może nie dać sobie z tym rady, a rodzice czy znajomi nie 

zawsze mogą pomóc.  

Korzystanie z używek prowadzi do uzależnień, długów i większych problemów. Młody człowiek 

nie powinien po nie sięgać, jego psychika bądź organizm mogłyby nie wytrzymać . Używki niszczą 

życie i sprawiają je gorszym.  
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Marcelina Zabielska, kl. VIIe  



*** 

Używki od zawsze są tematem kontrowersyjnym, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież. Posiadają 

one zarówno zalety, jak i wady. Wiele dzieci w dzisiejszych czasach chce spróbować alkoholu, 

papierosów itp. Według mnie młody człowiek nie musi próbować używek, by być szczęśliwym. 

Używki przede wszystkim szkodzą naszemu zdrowiu. Przykładowo papierosy, które dorośli palą, 

ponieważ im to się podoba. Osoby dorosłe mają taki nałóg, pomimo że wiedzą , iż szkodzi to zarówno 

ich zdrowiu, jak i zdrowiu tak zwanych palaczy biernych, którzy wcale nie muszą tego chcieć. 

Młodzież zazwyczaj nabiera chęci do spróbowania jakichś używek, jeżeli są one stosowane przez 

rodziców, koleżanki, kolegów. Osoby, z którymi mieszka człowiek młody, są dla niego wzorem. 

Jeżeli rodzice dziecka palą, to ono po jakimś czasie również może chcieć tego spróbować. Jest to 

bardzo nieodpowiedzialne ze strony rodzica, ponieważ to jego zadaniem jest poprawne wychowanie 

dziecka. 

Używki nie tylko szkodzą zdrowiu, ale mogą również doprowadzić do śmierci. Przykładem są 

między innymi narkotyki, które bywają bardzo niebezpieczne. Zarówno osoby starsze, jak i młodsze 

mogą trafić do szpitala w ciężkim stanie bądź nawet nie przeżyć. Nigdy nie wiemy, czy dany narkotyk 

jest bezpieczny czy nie, dlatego nie jest nam to potrzebne. Zawsze może zdarzyć się, że w proszku, 

który zażyliśmy jest jakaś trucizna. Z alkoholem i papierosami jest bardzo podobnie. Nikotyna jest 

bardzo niebezpieczna dla naszych płuc, a alkohol może spowodować, że po wypiciu jego dużej ilości 

stracimy orientację i nie trafimy do domu. 

Używki przede wszystkim uzależniają. Z nałogu nie da się wyjść bez pomocy, ponieważ chęć 

ponownego zażycia narkotyków, alkoholu, hazardu itp. jest większa niż nasza silna wola. Sporty 

ekstremalne również mogą uzależniać. Przykładem takiego sportu jest skok z bungee. Jest on dosyć 

niebezpieczny, zważając na ryzyko zawiedzenia zabezpieczeń. 

Moim zdaniem używki nie są potrzebne młodym ludziom do życia, ponieważ są niebezpieczne 

i uzależniające. 

Magdalena Krajewska, kl. VIIe  

*** 

Coraz więcej młodych ludzi sięga po używki. 

Chcą spróbować czegoś niedozwolonego, zakazanego, 

żeby zaimponować rówieśnikom. Myślą również, że 

uciekną od problemów, ale to nie tędy droga. Moim 

zdaniem Internet, papierosy, alkohol, itp. szczęścia nie 

dają. 

Używki może sprawią na chwilę, że poczujesz się 

lepiej, lecz tak naprawdę tylko pogorszą twoje zdrowie 

oraz wydasz na nie bardzo dużo pieniędzy. Wielu 

ludzi, którzy mają problemy, sięga po alkohol lub 

narkotyki. Myślą, że rozwiąże to ich problemy. 

Używki nie sprawią, że twoje kłopoty znikną. Sprawią, że będzie ich jeszcze więcej. Zamiast sięgać 

po narkotyki itp., lepiej udać się do psychologa, który rzeczywiście pomoże nam z naszymi 

problemami.  

Żeby dobrze się bawić, nie trzeba sięgać po używki. Niektórzy myślą, że bez substancji 

psychoaktywnych nie ma dobrej zabawy. Jest to nieprawda. Używki można zastąpić sportem lub 

wyjściami w ciekawe miejsca ze znajomymi. Jest naprawdę bardzo dużo sposobów na spędzenie czasu 

bez używek. Wystarczy pomyśleć, co lubimy robić i zapisać się na jakieś dodatkowe zajęcia, które 

sprawią nam radość. 

Stosowanie używek nie jest dobre. Niesie za sobą same kłopoty i wcale nie sprawia, że nasze 

problemy znikają. Dlatego myślę, że powinniśmy chronić młodych ludzi przed popadaniem 

w uzależnienia, czy to byłby Internet, narkotyki, alkohol lub papierosy. 

Magdalena Popielarczyk, kl. VIIe  
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*** 

Dużo osób żyje w przekonaniu, że w młodym 

wieku należy spróbować wszystkiego, aby być 

szczęśliwym. Dla niektórych zwykłe życie z rodziną, 

przyjaciółmi i kształceniem się jest niewystarczające 

i nudne. Ludzie, którzy decydują się na jednokrotne 

użycie narkotyków lub zbyt dużej ilości alkoholu, 

często uzależniają się i takie niebezpieczne 

zachowanie przeradza się w standardową rzecz. 

Według mnie nie należy spieszyć się z takimi 

rzeczami, a najlepiej całkowicie ich unikać, nie 

wszystkie decyzje dadzą nam upragnione szczęście. 

Próbowanie wszystkiego na raz jest przede 

wszystkim bardzo niebezpieczne. Duża dawka stresu, 

a także innych nowych uczuć może źle wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Przykładem 

takich zdarzeń są ekstremalne doświadczenia, które zapewniają nam dużo niepokoju i lęku. 

Wykonywanie dosyć ryzykownych rzeczy z dnia na dzień może sprawić, że ze stresu np. ciężko 

będzie przyjmować nam pokarm lub będziemy go zwracać. 

Kolejnym argumentem jest to, że nie należy wykonywać wszystkiego w młodym wieku. Nasz 

organizm również musi dorosnąć i względnie przygotować się do takich rzeczy. Używanie niektórych 

produktów zbyt wcześnie może być zagrożeniem dla naszego zdrowia lub życia. 

Następnym przykładem i według mnie najważniejszym jest to, że kiedy będziemy otaczać się 

dobrymi oraz bliskimi osobami (rodziną, przyjaciółmi), to takie rzeczy nie będą nas aż tak bardzo 

pociągały. Inni będą starać się tak zająć nam czas, abyśmy unikali niepotrzebnych doświadczeń. 

Według mnie nie warto próbować wszystkiego, by być szczęśliwym. Owszem, są rzeczy, które 

wręcz należy przetestować, np. kolejki górskie. Jednak czasami można zajść za daleko i stracić tym 

samym cenne zdrowie lub część życia. Mam nadzieję, że udało mi się uzasadnić moją tezę. 

Natalia Skarżyńska, kl. VIIe  

Na konkurs plastyczny pt. „STOP PRZEMOCY! JESTEM ŻYCZLIWY”, adresowany do uczniów 

klas IV- VIII, wpłynęło blisko 80 plakatów, ponad 80 znaczków i 20 kartek tematycznych. Spośród 

zgłoszonych prac plastycznych jury konkursowe w składzie: Magdalena Stanisławska oraz Ewa 

Gąsiorowska wyłoniło zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia: 

1) KATEGORIA: PLAKAT 

I miejsce  ex aequo: Magda Andre VIIIj, Aleksander Zieliński VIIe 

II miejsce ex aequo: Kamila Bikowska VIIIg, Antonina Pisalska VIIIc 

III miejsce ex aequo: Oskar Toński IVd, Gabriela Wierzbicka VIIIc 

wyróżnienia ex aequo: 

Kornelia Prokurat VIIl, Nikola Wójcik VIIIc, Lidia Zduńczyk VIa, Marcelina Zabielska VIIe, 

Wiktoria Budziszewska VIIId, Karol Tarnowski VIIIa, Mateusz Bąkowski VIIIh,  Zofia 

Gosiewska VIIIa 

2) KATEGORIA: PROJEKT ZNACZKA 

I miejsce ex aequo: Paulina Niedbała VIIe, Magdalena Krajewska VIIe, Kornelia Prokurat VIIl 

II miejsce ex aequo: Rafał Karpiński IVa, Ilona Safron IVa, Oliwier Kosiński VIIe 

III miejsce ex aequo: Julia Pieńkosz IVc, Wiktoria Kiełczewska IVa, Dawid Modzelewski VIIe 

3) KATEGORIA: KARTKA 

I miejsce ex aequo: Piotr Dłużniewski VIIIg, Szymon Dębski VIIIc 

II miejsce ex aequo: Zuzanna Andrzejewska VIIIa, Natalia Baranowska VIIj 

III miejsce: Nelli Karwowska VIIj. 

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy podziękowanie i gratulacje.  

psycholog Magdalena Stanisławska 

10 – STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ 

K o n k u r s y  p r o f i l a k t y c z n e  r o z s t r z y g n i ę t e  



Zbiórkę karmy dla schroniska  

Samorząd Uczniowski zakończył zbiórkę karmy dla łomżyńskiego 

schroniska Arka. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los 

bezdomnych psów. Te przedsięwzięcie możemy zaliczyć do naprawdę 

udanych. Zebraliśmy mnóstwo karmy, którą przekazaliśmy potrzebującym 

zwierzakom. Wszystkim miłośnikom czworonogów, którzy włączyli się do 

akcji, bardzo dziękujemy. 

          

Wycieczka do stolicy 

W piątek, 29.10.2021 r. odbyła się bardzo ciekawa wycieczka, w której uczestniczyły 

klasy VIId, VIIi i VIb. Z powodu pandemii wycieczkę przesuwano aż trzy razy, więc osoby 

na nią jadące nie mogły się jej doczekać, tym bardziej że zaplanowano dla uczestników wiele 

atrakcji.  

Pierwszym punktem programu było obejrzenie musicalu pt. Piotruś Pan w teatrze Buffo. 

Utwór znany jest chyba przez wszystkie dzieci, a jednak spektakl przedstawiony był tak 

spektakularnie, że nikomu nie przeszkadzała znajomość fabuły. Po wspaniałym 

przedstawieniu uczniowie i nauczyciele chodzili ulicami Warszawy, aby dojść do escape 

roomu. Na miejscu klasy musiały się rozdzielić. Połowa 

uczniów została, a inni poszli posilić się do pobliskiego 

baru McDonald. W escape roomie było bardzo ciekawie. 

Najpierw instruktor objaśnił zasady gry, a potem uczestnicy 

weszli do pokoi, w których rozwiązywali zagadki. Po 

skończonej zabawie klasy wymieniły się rolami, aby każdy 

mógł wziąć udział w atrakcji albo coś zjeść.  

 Ostatnim punktem wyprawy było Muzeum Narodowe 

w Warszawie. Tu klasy znów się rozdzieliły, by zwiedzić 

Galerię Sztuki Starożytnej, gdzie zobaczyły m.in. sarkofag egipskiego kapłana Hor-

Dżehutiego, Galerię Faras prezentującą zabytki kultury i sztuki nubijskiej oraz Galerię Sztuki 

Dawnej, w której na szczególną uwagę zasłużyły naczynia z serwisu łabędziego pochodzące 

ze słynnej manufaktury porcelany z Miśni.  

Był to ostatni punkt programu. W czasie drogi powrotnej uczestnicy wycieczki śpiewali 

piosenki i rozmawiali, podróż minęła więc szybko i wesoło. 

Natalia Jurkowska, kl. VIId 
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                  *** 

Z drzew spadają złote liście, 

już jest jesień oczywiście. 

Rano mgła przykrywa, 

a wieczorem wiatr się zrywa. 

Coraz częściej deszczyk pada, 

już klapeczek się nie wkłada.  

Ciepła kurtka i czapeczka, 

już nie lekka sukieneczka. 

Pani Jesień wita nas, 

już na grzyby przyszedł czas. 

           Gabriela Modzelewska, kl. IIId 

Sekret żywota 

Słodka medytacja. Jakże tu nie wielbić żywota?  

W pracy pomyślność, sukces wielki.  

W domu szczęścia co niemiara.  

Na dworze szum liści łaskotanych przez wiatr,  

Pozwala przenieść się do innego wymiaru.  

Krople deszczu stukające o dach brzmią jak najpiękniejsza muzyka.  

Przechodnie rozmawiają o tym, jak im minął dzień,  

Co dzisiaj zrobili, jak bardzo są szczęśliwi,  

Są niczym główni bohaterowie w swoim własnym filmie.  

W domu zapach świeżego obiadu przygotowanego przez mamę,  

Nowej świeczki, kupionej niby przypadkiem,  

Lecz przypadkiem nieprzypadkowym,  

Bo to właśnie ona pomaga zatopić się w czytanej lekturze 

Czy umilić codzienną pracę.  

Jakże tu nie wielbić żywota?  

Przecież na świecie jest tyle drobnostek,  

nieistotnych dla człowieka drobiazgów,  

Na które rzadko zwraca się uwagę. 

Przecież to one sprawiają, że świat jest piękniejszy.  

Sprawiają, że życie nabiera barw. 

Julia Bagińska, kl. VIIIc 

Jesienna zawierucha 

Wiatr na zewnątrz tęgo dmucha, 

Opadają liście z drzew. 

Wnet się zacznie zawierucha, 

Tuż za progiem zimy zew. 

Cała szyba we łzach stoi , 

Długi wieczór nastał już. 

Strach na wróble też się boi, 

Zmarzł do kości wszerz i wzdłuż. 
Płot w zagrodzie groźnie skrzypi, 

Jęczy jakby płakał ktoś. 

 

 

 

Smutno wszędzie, ciemno wszędzie, 

Cały świat się okrył mgłą. 

Niechaj przyjdzie sroga zima, 

Niech nastanie śnieg i mróz. 

Nic nas w domu nie zatrzyma, 

Narty, sanki pójdą w ruch. 

Dawid Dudziński, kl. Vg 

                *** 

Gdy jesienna złapie nuda, 

A korona drzew jest ruda, 

każde dziecko siedzi w domku, 

głaszcze kotka po ogonku. 

Potem siada do laptopa,  

bo już nie chce głaskać kota. 

I z radością się uśmiecha, 

Bo dla niego to uciecha. 

Teraz naukę mamy zdalnie, 

Lecz to wcale nie jest fajnie. 

Gdy pandemia już przeminie, 

Radość z naszych twarzy nie minie. 

Oliwier Gwara, kl.IIId 
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