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Jan Paweł II - myśli o Bożym Narodzeniu  

24 grudnia 

W tajemnicy Bożego Narodzenia objawia się pełnia prawdy o Jego planie 

zbawienia człowieka i świata. Nie tylko człowiek jest zbawiony, ale całe stworzenie, 

które jest wezwane, ażeby śpiewać Panu pieśń nową, radować się i weselić ze 

wszystkimi narodami ziemi. [...] 

W Bogu jest pełnia chwały. W tę noc Boża chwała staje się udziałem całego 

stworzenia, a w szczególności człowieka. Oto Syn Przedwieczny - ten, który jest 

odwiecznym upodobaniem Ojca - stał się człowiekiem, a Jego ziemskie narodzenie 

w noc betlejemską nieustannie świadczy o tym, że w Nim każdy człowiek objęty jest 

tajemnicą Bożego upodobania, które jest źródłem ostatecznego pokoju. 

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

bożonarodzeniowe życzenia. 
Objawiła się miłość Boża do nas. Homilia. 25 XII 1997 

25 grudnia 

Oto Emanuel, Bóg-z-nami, który przychodzi, by napełnić ziemię łaską. 

Przychodzi, by przeobrazić stworzenie. Staje się jednym z ludzi, aby w Nim i przez 

Niego każdy człowiek mógł się dogłębnie odnowić. Przez swe narodzenie wprowadza 

nas wszystkich w bezmiar Boskości, dając każdemu, kto z wiarą otwiera się na 

przyjęcie Jego daru, możliwość uczestniczenia w Jego boskim życiu. 

To oznacza zbawienie. [...] 

Wszelkie stworzenie na okręgu ziemi przyjmuje wieść. W przejmującej ciszy 

wszechświata kosmicznym echem roznosi się to, co liturgia kładzie na usta Kościoła: 

Christus natus est nobis. Venite, adoremus! 
Oddajmy cześć Zbawicielowi. Homilia. 25 XII 1998 

26 grudnia 

Refleksja nad bohaterskim świadectwem św. Szczepana wpisuje się doskonale 

w kontekst wcielenia Syna Bożego. Pisze ewangelista Jan: światłość w ciemności 

świecii ciemność jej nie ogarnęła. [...] Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 

przyjęli (J 1,5.11). 

Uroczystość Bożego Narodzenia jest radosną pamiątką przyjścia Boga do nas, ale 

jest też wezwaniem do ufnego przyjęcia przesłania, które On daje nam przez swoje 

narodzenie. Św. Szczepan, pełen Ducha Świętego (Dz 7,55), pragnął przekonać o tym 

swoich prześladowców, ale spotkał go bolesny zawód. Na jego argumenty 

odpowiedziano przemocą. [...] 

Świadectwo o Chrystusie, jakie złożył św. Szczepan, przypomina nam, że 

Ewangelia jest trudna i wymagająca. 
Świadek Ewangelii. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. 26 XII 1997 

Rozważania pochodzą z książki: Święty Jan Paweł II Myśli na każdy dzień, Poznań 2014. 
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Od 6 grudnia przez kilka kolejnych dni odbywała 

się w naszej szkole charytatywna zbiórka pieniędzy 

dla chorego Filipka. Chłopiec cierpi na SMA2, czyli 

rdzeniowy zanik mięśni. Filip otrzymał refundowany 

lek, nie daje on jednak szansy na wyzdrowienie. 

Choroba bardzo szybko się rozwija, a jedyną 

możliwością na jej powstrzymanie jest terapia 

genowa. Potrzeba 9 milionów złotych.   

W szkolnej akcji wzięło udział wiele osób. 

W klasach 1-3 zorganizowano kiermasz zabawek 

ofiarowanych przez uczniów, na którym każde 

dziecko mogło coś zakupić. Dzieci przyniosły używane (ale w dobrym stanie) zabawki, gry, 

pluszaki, książki, klocki i inne rzeczy, którymi już się nie bawią. Każda klasa wystawiła na 

korytarze stoliki z rzeczami, które można było 

kupić podczas przerw, wrzucając pieniądze do 

puszki. 

Natomiast klasy starsze sprzedawały różnego 

rodzaju wypieki: muffinki, babeczki, ciasta, 

wafelki - wszystko pyszne i w różnych cenach 

Została również ustawiona na korytarzu 

fotobudka, przy której można było za niewielką 

sumę pieniężną zrobić sobie zdjęcie 

z przyjaciółmi. W każdej sali znajdowała się 

puszka, do której uczniowie mogli wrzucać 

pieniądze. Wspólnie udało się zebrać ponad 

dwanaście tysięcy złotych, które zostały 

przekazane 21 grudnia prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu. Uczniowie naszej 

szkoły bardzo chętnie brali udział w akcji. Byli zaangażowani zarówno w zbieranie pieniędzy, 

jak i w przygotowanie i prowadzenie kiermaszu ciast. 

Jest nam niezmiernie miło, że w krótkim czasie udało nam się zebrać tak pokaźną 

sumę, tym samym pomagając chłopcu, który jest mieszkańcem naszego miasta. Trzymamy 

kciuki  za Filipka i zachęcamy do dalszego wspierania na stronie zbiórki:  

https://www.siepomaga.pl/filip-nowacki  

Kamila Bałazy, Natalia Etorowicz, Julia Pawłowska, kl. VIIa 

Hanna Makowska, kl. Vg 

 

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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 Wyjątkowy dzień 

Jest taki dzień. 

Niby zimowy,  

Jednak swoim urokiem 

 Rozgrzewa nasze serca. 

Gdy pierwsza gwiazdka rozświetli niebo, 

Zasiądziemy do stołu  

zdobionego dwunastoma potrawami.  

Podzielimy się opłatkiem, 

Składając życzenia naszym bliskim. 

Złotą świeczką błyśnie świąteczne drzewko, 

Które ubieraliśmy słuchając kolęd. 

To Wigilia Bożego Narodzenia.  

Najwspanialszy dzień w roku, 

Który swoją wyjątkowością sprawia, 

Że skłócone rodziny jednają się. 

To właśnie w tym dniu  

ludzie otwierają drzwi swoich domów  

przed Chrystusem. 

   Julia Bagińska, kl. VIIIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

Wigilia to nie czas,  

na prezentów moc. 

Wigilia to nie czas,  

gdy na stole potraw sto. 

Wigilia to przepiękny czas, 

W którym jednoczy się każdy z nas. 

Wigilia to czas,  

Gdy dzielimy się opłatkiem, 

Śpiewamy kolędy 

I cieszymy się swoją obecnością. 

Wigilia to jedyny czas w roku, 

Gdy jesteśmy wszyscy razem, 

Gdy nieważne są dawne spory 

Czy nienawiść do bliźniego. 

Wigilia to wyjątkowy dzień, 

W którym liczy się obecność ukochanej osoby. 

To dzień, który swoim urokiem 

Roztapia nieroztapialny lód w sercach ludzi. 

Julia Bagińska, kl. VIIIc 

 

*** 

Pierwsza gwiazdka kryształowa właśnie spadła na mój nos 

Co przyniesie mi Mikołaj czy prezentów będzie moc 

Czy się spełnią me marzenia czy też rózga zdarzy się 

Ważne że w ten czas świąteczny z mą rodziną spotkam się 

Szymon Dębski, kl. VIIIc 

*** 

Już pierogi się gotują 

na patelni skwierczy karp 

A dzieciaki przy choince patrzą co tam jest za skarb 

To prezenty w wielkich pudłach 

Kryją w sobie cudów moc 

Po to trzeba zapamiętać 

Że Noc Wigilijna to najpiękniejsza w roku noc 

Szymon Dębski, kl. VIIIc 
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Śnieg 

Lecą białe płatki, wirują śnieżynki. 

Cieszą się chłopcy, radują dziewczynki. 

Sanki, narty, deski snowboardowe  

Do zabawy już gotowe.  

Kiedy spadnie biały puch, 

wszystkie sprzęty pójdą w ruch.  

Śnieg przysypał wszystko wkoło, 

dzieciom wtedy jest wesoło. 

Damian Pawelec, kl. Vf 

*** 

Kiedy śnieżek z nieba leci  

cieszą się wszystkie dzieci  

wychodzą wtedy prędko na sanki 

by lepić duże bałwanki 

Gabriel Mieczkowski, kl. Vf 



 Wiersz o zimie 

Biały śnieg pada z nieba 

Mróz maluje coś na szybach  

Dzieci zimę kochają  

Śniegiem się zabawiają.  

Dominika Borawska, kl. Vf 

   

*** 

Biały śnieg prószy i zimno nam w uszy, 

taka pogoda to prawdziwa przygoda. 

My się zimy nie boimy, 

bo śnieg bardzo lubimy. 

Adrian Kil, kl. Vf 

 

 

         

 

*** 

Był 24 grudnia. Najpiękniejszy dzień w roku - Wigilia. Razem z bliskimi zasiedliśmy do 

świątecznego stołu ozdobionego dwunastoma potrawami. Słuchaliśmy kolęd 

i cieszyliśmy się magiczną atmosferą świąt.  

Nagle usłyszałam pukanie w okno. Przeprosiłam rodzinę i ruszyłam na 

zewnątrz, aby sprawdzić, co zakłóca kolację. Zauważyłam na śniegu małe 

odciski butów. Podążyłam ich śladami, aż w pewnym momencie moim 

oczom ukazał się... mały elf! Byłam zaskoczona, więc z dystansem 

obserwowałam stworka. Po chwili usłyszałam:  

- Nie chowaj się, wiem, że tam jesteś - powiedział elf.  

- Przepraszam. Czy mogę zapytać, co tutaj robisz? – zapytałam. 

 - Przysłał mnie sam Święty Mikołaj. Prosił, abym ci to przekazał - 

stworzenie podało mi tajemniczą przesyłkę. 

  Chwilę przyglądałam się przedmiotowi, zastanawiając się, co może być jego 

zawartością. Chciałam podziękować elfowi, jednak zauważyłam, że istota zniknęła. 

Zdziwiona wróciłam do domu. Gdy usiadłam do stołu, usłyszałam wiele pytań o tajemniczy 

prezent. Postanowiłam go rozpakować. Moim oczom ukazała się pięknie ozdobioną ramkę 

z dyplomem i odręcznie napisany list. Zaczęłam czytać:  

Rovaniemi, 24 grudnia 2021 r. 

Droga Franiu! 

 Byłaś w tym roku bardzo grzecznym dzieckiem. Cieszy mnie to, że pomimo 

trudnych chwil w Twoim życiu, zawsze potrafiłaś dostrzec pozytywy. W nagrodę 

za Twoją postawę chciałbym wręczyć Ci Dyplom Wzorowego Dziecka, podpisany 

przeze mnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będę mógł nagrodzić Cię 

takim dyplomem.  

Życzę Tobie oraz Twoim bliskim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia!  

Ho, ho, ho! 

Święty Mikołaj 

Bardzo się ucieszyłam, a moi bliscy byli ze mnie dumni. Dostałam wyróżnienie od 

Świętego Mikołaja!  

 Dyplom mam do dzisiaj. Zdobi on ścianę w moim pokoju. Zawsze w chwilach 

zwątpienia dodaje mi otuchy. Od tamtego momentu wiem, że warto być dobrym człowiekiem. 

Jestem pewna, że w przyszłym roku również nie zawiodę Świętego Mikołaja. 

Julia Bagińska, kl. VIIIc 
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Wymiana międzyszkolna 

W listopadzie uczestniczyliśmy w projekcie wymiany 

międzyszkolnej. Na początku miesiąca uczniowie z polskiego 

gimnazjum na Litwie odwiedzili naszą szkołę i poznali 

historię życia Jana Pawła II. Pierwszego dnia razem 

zwiedzaliśmy Łomżę, a następnego pokazaliśmy im naszą 

szkołę oraz mogliśmy się 

lepiej poznać na 

zajęciach integracyjnych 

i sportowych. Pojechaliśmy też na wspólną wycieczkę do 

Warszawy.  

Pod koniec listopada wyruszyliśmy na Litwę. 

Zobaczyliśmy cmentarz na Rossie, zwiedzaliśmy Wilno 

śladami wielkich Polaków oraz dom i miejsca związane 

z siostrą Faustyną 

Kowalską.  

Kolejnego poranka pojechaliśmy do Gimnazjum im. 

Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach. Nauczyliśmy się 

śpiewać po litewsku, poznaliśmy imiona w tym języku, 

a także wzięliśmy udział w zajęciach sportowych. Ostatniego 

dnia chodziliśmy po wileńskiej starówce oraz zwiedziliśmy 

trzy najważniejsze kościoły w Wilnie. Poznaliśmy tam wielu 

miłych i przyjaznych ludzi, a z częścią z nich utrzymujemy 

stały kontakt.  

Na pewno warto będzie tam wrócić. Mamy już wiele cudownych wspomnień. Chcielibyśmy 

jeszcze zobaczyć naszych rówieśników z Litwy. 

Pola Jadczak, Bianka Kurzątkowska, kl. VIIg 

*** 

Wyjazd na Litwę był jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Podróż ta pozwoliła mi 

zobaczyć piękne Wilno, jego starówkę, przepiękne kościoły i cerkwie oraz wiele innych 

ciekawych obiektów.  

Dzięki wyjazdowi dostrzegłam, jak wiele łączy nas z naszymi sąsiadami. Dużo mieszkańców 

tego kraju mówi po polsku i kultywuje polskie tradycje. Podczas wycieczki poznałam wielu 

wspaniałych, ciepłych i wyjątkowo miłych ludzi, na przykład Emilkę.  

Moja nowa znajoma wiele opowiadała mi o Litwie i o Bujwidzach, w których mieszka. W 

tym mieście znajduje się polska szkoła, do której uczęszcza Emilka. Podczas pobytu tam 

poznałam biografię jej patrona, którym jest Tadeusz Konwicki. Dowiedziałam się wiele o jego 

twórczości i jakim był skromnym i wspaniałym człowiekiem. Pokazał to, 

gdy nie chciał stać się patronem tej szkoły. Tłumaczył, że takim wzorem 

powinien zostać inny, bardziej znany i zasłużony człowiek, na przykład 

Jan Paweł II. W tej szkole nauczyłam się również kilku zwrotów po 

litewsku: Dzień dobry - Labas rytas, czy: mam na imię Marysia - mano 

vardas Marysia.  

Ta podróż nauczyła mnie, że warto poznawać nowych ludzi i piękny 

świat. Pozostanie ona w moich dobrych wspomnieniach do końca życia. 

Maria Fidura, kl. VIIg 

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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Litwa 

Pod koniec listopada uczestniczyłem 

w wycieczce na Litwę. 

Zorganizowano ją w ramach projektu 

dotyczącego rodzin polonijnych. Miał on 

na celu pokazanie nam kultury kraju oraz 

nawiązanie kontaktów z rówieśnikami. 

Miesiąc wcześniej do naszej szkoły 

przyjechała grupa uczniów z Wilna. Razem 

z nimi wybraliśmy się wtedy do Warszawy, 

żeby oprowadzić ich po naszej stolicy. 

W zamian za to dzieci zaprosiły nas do 

zwiedzenia ich stolicy oraz szkoły.  

Nasza wycieczka była zaplanowana 

na trzy dni. Zostaliśmy zakwaterowani 

w hotelu PAN TADEUSZ, gdzie przez 

kilka dni smakowaliśmy litewskie 

specjały. Pierwszego dnia zaraz po 

obiedzie wybraliśmy się na zwiedzanie 

Wilna śladami wielkich Polaków 

Wileńszczyzny, odwiedziliśmy dom 

i miejsca związane z siostrą Faustyną  

oraz złożyliśmy kwiaty na cmentarzu na 

Rossie. Po drodze zwiedzaliśmy jeszcze 

zabytkowe kościoły i inne budowle.  

Następnego dnia byliśmy zaproszeni do Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego 

w Bujwidzach, gdzie mieliśmy spotkać się z naszymi litewskimi kolegami. Dzieci oprowadziły 

nas po szkole oraz pokazały film na temat historii swojego miasteczka. Nauczyły nas również 

piosenki w swoim języku, a w ramach 

rozrywki braliśmy udział w zajęciach 

sportowych i konkursach organizowanych 

przez szkołę. Na zakończenie zjedliśmy 

razem obiad w szkolnej stołówce.  

Ostatniego dnia mieliśmy 

zaplanowane zwiedzanie wileńskiej 

starówki śladami Jana Pawła II – od 

katedry do Ostrej Bramy. Niestety ze 

względu na porę roku nie było tam 

żadnych straganów, więc nie mogliśmy 

kupić pamiątek oraz upominków dla 

naszych rodziców. Mogliśmy jednak 

pomodlić się w kaplicy Ostrobramskiej 

przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Bardzo się cieszę, że mogłem pojechać na Litwę i zobaczyć niesamowite miejsca, poznać 

kulturę tego kraju oraz zobaczyć, jak wygląda nauka w litewskich szkołach.  

Karol Skarżyński, kl. Vg 

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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Zabawa karnawałowa 

Kolorowy wystrój sal, bajeczne stroje i skoczna muzyka – w takiej atmosferze bawiły 

się dzieci z oddziałów przedszkolnych podczas zabawy karnawałowej, która odbyła się 

18 stycznia.  

Tego dnia już od rana w salach pojawiały się kolorowe postacie - bohaterowie znanych 

bajek i filmów dla dzieci. Przebierańcy z wielką ochotą uczestniczyli w tańcach, zabawach 

prowadzonych przez ich wychowawczynie. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku 

i drobnych prezentów przygotowanych przez rodziców.  

Zabawa karnawałowa dostarczyła dzieciom wiele radości, przyjemności 

i niezapomnianych chwil, które na długo pozostaną im w pamięci. 
Dorota Zalewska 
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Dom nad Narwią 

W maju moja rodzina przeprowadziła się do nowego domu. Zamieszkaliśmy tylko kilka 

kilometrów od dotychczasowego miejsca, a ja mam wrażenie, że otacza mnie zupełnie inna 

kraina. Cuda natury, które mogę obserwować codziennie z okien mojego pokoju, zachwycają 

mnie tak bardzo, że chciałbym wam o nich opowiedzieć. 

Nasz dom stoi w odległości kilkudziesięciu 

kroków od rzeki w otoczeniu drzew 

i leszczynowych krzewów. Nad samym brzegiem 

Narwi rosną brzozy, których drobne listki drgają 

przy najmniejszym podmuchu wiatru. Obecność 

rzeki towarzyszy nam codziennie. Spomiędzy 

okazałych brzóz, przezierają jej połyskujące 

w słońcu fale. Szum jej wód wypełnia błogą 

ciszę. Wilgoć znad rzeki otula każdego wieczoru 

okoliczne domostwa, przynosząc czasami gęstą 

jak mleko mgłę. 

Bliskość Łomżyńskiego Parku 

Krajobrazowego Doliny Narwi sprawia, że nasz dom odwiedzają niespotykani gdzie indziej 

goście. Pod oknami mojego pokoju spacerują kolorowe i krzykliwe bażanty. Wokół domu często 

widuję zające, które przysiadają na tylnych łapkach i czujnie nastawiają słuchy, gdy tylko 

wyczują najmniejsze zagrożenie. W okolicznych zaroślach kryją się niepozorne kuropatwy, które 

uciekają spod nóg przy najmniejszym szeleście traw.   

Latem rzeka przyciąga mrowie dzikich, wielobarwnych ptaków. Kaczki, łabędzie, żurawie, 

czaple białe i siwe traktują wody Narwi jak swoją ostoję. W dzień można obserwować dziesiątki 

okazów unoszących się nad Doliną Narwi 

i pływających po lśniącej tafli wody. Nocą 

słychać odgłosy ptasich sąsiadów. Nad brzegami 

rzeki spacerują i żywią się sarny i jelenie. Małe 

sarenki podchodzą nawet pod nasz dom. 

Jesienią ptaki szykują się do odlotu. 

Każdego wieczoru słychać ich krzyki, a wśród 

nich najbardziej charakterystyczny klangor 

żurawi. Tych dźwięków i obrazów nie da się 

z niczym porównać. 

Miejsce, w którym mieszkam, jest także 

świetną bazą wypadową dla wycieczek 

krajoznawczych. Idąc w prawo w kierunku rzeki, mijając rozległą polanę, która latem pokrywa 

się owocującymi krzewinkami poziomek i łanami czerwonych maków, trafimy na plażę miejską, 

a dalej bulwary nad rzeką. Z lewej strony za domem swój bieg rozpoczyna ścieżka rowerowa 

wijąca się wzdłuż koryta rzeki. Jadąc nią, można podziwiać bezkresne mokradła z bogactwem 

ptactwa i zwierzyny. Ścieżka wiedzie do góry Królowej Bony, z której można podziwiać 

meandrujące wśród zielonych pastwisk i łąk wody Narwi i jej porośnięte sitowiem starorzecza. 

Dopiero stamtąd widać, dlaczego Narew doczekała się swojego parku krajobrazowego. Jej koryto 

jest tak charakterystyczne i unikatowe, że wymaga szczególnej troski i ochrony. 

Nie posiadam się z radości, że mogę mieszkać w tak cudownym miejscu. 

Jan Kochanowski, kl. VIIIc 

U r o k i  z i e m i  ł o m ż y ń s k i e j  
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 „Mały Książę” jakiego nie znacie 

„Mały Książę” to animowana ekranizacja książki 

Antoine’a de Saint–Exupery’ego pod tym samym tytułem, 

która zaciekawiła, ale też wzruszyła nas wszystkich.  

Na początku poznajemy dość smutne sceny 

przedstawiające dzień małej dziewczynki, który od rana do 

wieczora jest zaplanowany na specjalnej tablicy. Jej mama 

zapisuje tam wszystkie obowiązki, które każdego dnia musi 

wykonać dziewczynka, by dostać się do dobrej szkoły i mieć 

szansę na karierę w dorosłym życiu. Ciągle słyszy od mamy, 

że musi ciężko pracować, a nie tracić czasu na zabawy. 

Pewnego dnia codzienne życie dziewczynki zmienia się. 

Poznaje ona sąsiada – starszego pilota, który lubi przygody 

i opowiada niezwykłe historie. To dzięki niemu dziewczynka 

poznaje historię Małego Księcia, którego staruszek poznał 

kiedyś osobiście. Jej szare i monotonne życie zmienia się. 

Dzięki pilotowi przeżywa niesamowite przygody, poznaje, 

czym jest wspaniała zabawa i przyjaźń.  

Film pokazuje nam, że w życiu bardzo ważna jest 

przyjaźń i nie możemy z niej rezygnować. Mimo że Mały Książę zapomniał o róży, pozostała ona na 

zawsze w jego sercu. 

Poza tym udowadnia, że warto w życiu mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. 

Aleksandra Lesiak, klasa VIIIh 

Helen Russell Nie ma mowy! 

Nie ma mowy jest to książka felietonistki i dziennikarki. Jej teksty publikują między 

innymi The Thimes, The Observer, Stylist. 

Książka ta opowiada o dwóch wiecznie skłóconych siostrach. Starsza z nich to wiecznie 

zapracowana mama dwójki dzieci, mężatka oraz dentystka – Alice Ray, młodsza z nich -

Melissa - wyluzowana, mająca prawie bezstresowe życie. Pewnego dnia Melissa proponuje 

Alice wspólny wyjazd, w celu spędzenia ze sobą czasu oraz spokojnego odpoczynku. Obie 

kobiety trafiają na obóz dla wikingów. Wkrótce Alice odkrywa, że musi odmienić swoje życie 

i zacząć spędzać więcej czasu ze swoją siostrą. Obie siostry znajdują nić porozumienia 

i niemal przestają się kłócić. 
Magdalena Szumska, kl. VIIIh 

 

Dlaczego bycie sobą bardziej się opłaca? 

Dlaczego tak właściwie bycie sobą bardziej się opłaca niż udawanie kogoś innego na 

siłę? Posłużę się tutaj przykładem mediów społecznościowych. W Internecie każdy z nas 

próbuje wykreować idealną wersję samego siebie. Dzieje się tak wtedy, gdy poznajemy nową 

osobę. Chcąc zrobić na niej dobre wrażenie, często kreujemy się na kompletnie inną osobę niż 

jesteśmy. Udawanie innej osoby niż się jest w rzeczywistości wydaje nam się przez jakiś czas 

dobrą opcją, jednak po jakimś czasie dostrzegamy, że gubimy siebie oraz przestajemy 

dostrzegać sens tego udawania. 

Magdalena Szumska, kl. VIIIh 

O g l ą d a ć ,  c z y t a ć  -  a l e  c o ?  
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Jan Kochanowski, kl. VIIIc 

Laura Białucha, kl. VIIc 

 

D b a j m y  o  b e z p i e c z e ń s t w o !  
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Świąteczny film dla całej rodziny 

Kilka dni temu miałam okazję obejrzeć film 

o tematyce świąt pt. Grinch. Jest on kolejną adaptacją 

klasycznej i znanej na całym świecie opowieści 

amerykańskiego autora Dr. Seussa. Film opowiada 

o historii zrzędliwego zielonego stwora, który od 

najmłodszych lat nienawidził świąt Bożego Narodzenia. 

Akcja rozgrywa się w miasteczku Ktosiowo 

zamieszkałym przez wesołe i pełne empatii Ktosie, 

które jak co roku z wielką radością przygotowują swoje 

domy do zbliżających się świąt. Ogólna życzliwość, 

pomocne dłonie wyciągane z każdej strony oraz 

rodzinna atmosfera irytują głównego bohatera, dlatego 

postanowił zniszczyć święta. Z powodu trudnego 

dzieciństwa nie potrafił radować się z nadchodzącego 

dnia i zamiast kolędować oraz cieszyć się z tej okazji, 

postanowił okraść domy z prezentów od św. Mikołaja. 

Jednak podczas realizowania swego planu spotkał 

dziewczynkę o imieniu Cindy Lou, która miała 

specjalne życzenie. Mała mieszkanka miasteczka o swoim życzeniu chciała osobiście 

opowiedzieć Mikołajowi, dlatego z pomocą przyjaciół schwytała go dzięki przygotowanej 

pułapce. Kiedy nadszedł wyczekiwany przez Ktosiów dzień, zaczynają dziać się dziwne rzeczy, 

a historia łączy się powoli w całość. 

Grinch to idealny film, aby poczuć atmosferę nadchodzących świąt. Jest to film zarówno dla 

starszych, jak i młodszych widzów, dlatego zachęcam do obejrzenia tej ciekawej animacji. 

Marta Zaczek, kl. VIIIh 

 
 

1. Pada zimą. 

2. Służą do zjeżdżania z  górki. 

3. Zielona, na niej bombki. 

4. Miesiąc, który kończy zimę. 

5. Do jazdy po lodzie. 

6. Biegowe lub zjazdowe. 

7. Świąteczne ciasteczka.  

8. Błyszczy na niebie. 
 

Patrycja Chludzińska, kl. Vg 

 

O g l ą d a ć  -  a l e  c o ?  

K r z y ż ó w k a  

Skład redakcji: Julia Bagińska, Szymon Dębski, Jan Kochanowski, Antonina Pisalska (rysunki) 

z kl. VIIIc, Aleksandra Lesiak, Magdalena Szumska, Marta Zaczek z kl. VIIIh. 

Opiekunowie: Joanna Lewczuk, Barbara Nowakowska. 

Skład komputerowy: Jolanta Siwik. 

rys. Aleksandra Lesiak 


