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Patron 

Jan Paweł II, 

święty patron nasz. 

On zawsze pomoże  

w trudny czas. 

 

Nie lękaj się przeszkód, 

masz wsparcie w nim. 

Kto jak nie patron 

pomoże Ci! 

Oliwia Ruszczyk, kl. VIIIe 

Chwila z Patronem 
 

 

Wielki Polak 

Lolkiem go nazywali przyjaciele 

Każdemu pomagał, bo czasu miał wiele. 

Zarażał pogodą ducha 

I śmiał się od ucha do ucha. 

Przyciągał ludzi do siebie mądrością i szczerością, 

Mówił o wszystkim z dużą łatwością. 

Każdy go szanował, słuchał i wielbił 

Za jego wielką dobroć został Polakiem wielkim. 

Był niezwykle skupiony, skromny 

I został w końcu błogosławiony. 

Jan Paweł II to papież wyjątkowy 

Stał się już naszym bohaterem narodowym. 

Emilia Kurpiewska, kl. VIIIe 

Jan Paweł II i jego wielka osobowość 

Jan Paweł II był wielką osobą. Papież Polak był człowiekiem, który 

swoimi poglądami, zachowaniem i wiarą dawał dobry przykład ludziom. 

Bardzo cieszę się, że mogę być w szkole, która nosi jego imię. Jest 

to dla mnie ogromna radość, że jest on patronem tej szkoły. Cieszę się, 

ponieważ był dobrym przykładem i wzorem do naśladowania. 

Jan Paweł II był duszpasterzem, który nawracał serca miłością, 

dawał pokój ludzkości samą swoją obecnością, utwierdzał wiarę swoim 

świadectwem i kochał wszystkich ludzi z wzajemnością. 

Ludzie całego świata pamiętają i zatrzymają go w sercu jako 

obraz skromnego, dobrze czyniącego i wielkiego człowieka. 
Emilia Kurpiewska, kl. VIIIe 

Jan Paweł II 

Jan Paweł II to wspaniały święty, 

Zawsze pomoże w złych momentach. 

W trudnych chwilach się do niego uciekamy, 

Wierząc, że pomoc otrzymamy.  

 

My, uczniowie ósmej klasy, 

Zawsze o nim pamiętamy. 

Jest to patron naszej szkoły,  
Który zawsze był wesoły. 
 

O kremówkach żartowali, 

A nie wszyscy spróbowali. 

Czas najwyższy ich skosztować 

I z papieżem pożartować! 

            Oliwia Ruszczyk, kl. VIIIe 

rys. Amelia Lencka, kl. IIe 

Kto to?  

Kto to? Kto to? 

Święty Polak, 

Jan Paweł II, co swymi czynami 

potrafił zjednać ludzi. 

 

Czy to młodzi, 

Czy to starzy, 

Pod balkonem wytrwale stali 

I z uwagą go słuchali. 

Oliwia Ruszczyk, kl. VIIIe 

rys. Oliwer Lelujka, kl. IId 
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rys. Igor Klimczuk, kl. IVg 

 

 Maj 

Już na łące kwitną kwiaty; 

W chmurach śpiewa jakiś ptak; 

Przyszedł maj, a wraz z nim 

Z dnia na dzień wypiękniał świat. 

  Szymon Dębski, kl. Vc 

 *** 

Najpiękniejszym miesiącem jest maj. 

Dla małych zwierząt to raj. 

Wtedy budzi się cały kraj 

I zmienia się w gaj. 

 

Dla ptaków to też raj, 

przelatują przez każdy kraj, 

by odwiedzić ten nasz gaj 

i naznosić dużo jaj. 

 

Bardzo cieszy wszystkich wiosna 

Bo to chwila jest radosna. 

Kwitną kwiaty, świeci słonko, 

Chcę poleżeć pod jabłonką.  

Daria Ciochanowska, kl. IIa 

 *** 

Zakwitły kwiaty na łące, 

Słońce mówi ,,dzień dobry” biedronce. 

Ptaki śpiewają w zielonym gaju. 

Tak pięknie może być tylko w maju.  

 

Na niebie tęcza barwy maluje, 

Ptaszek gniazdko sobie buduje. 

Konwalii bukiet mamie daj, 

Tak właśnie pachnie maj.  

Liliana Armo, kl. IIa 

 *** 

Maj to cudny raj. 

Dla zwierząt to zielony raj. 

Wtedy budzi się cały gaj. 

Mała żabko kumkaj, 

Wiosno, nad rzeką się zadumaj, 

Kwiatami łąkę umaj, 

Ciepło nam daj, 

Mrozu się nie imaj. 

Gdy lato przyjdzie 

Powiemy ci baj, baj.  

Aleksandra Nasiadka i Amelia Zaborszczyk, 

kl. IIa 

 *** 

Najpiękniejszym miesiącem jest maj. 

Dla małych zwierząt to raj. 

Wtedy budzi się cały kraj 

I zmienia się w gaj. 

 

Drzewa w sadach zakwitają 

Kwiaty piękne barwy mają. 

Zapach kwiatów, traw i ziół 

Zwabia całe roje pszczół.  

 

Nad łąką motyle kolorowe, 

Ozdabiają naszą głowę. 

Wszędzie słychać ptaków śpiew 

Wijących gniazdka w koronach drzew.  

 

Maj majowe ma zwyczaje. 

Zawsze piękne słońce daje, 

A gdy ciepły deszczyk spadnie 

Robi się po prostu – ładnie.  

 Weronika Mogielnicka, kl. IIa 

 Morze 

Złoty piasek pod stopami, 

W buzię wieje ciepły wiatr. 

Polskie morze jest wspaniałe, 

Tam cudownie spędzać czas. 

  Szymon Dębski, kl. Vc 

 *** 

Na wakacje, na Mazury! 

Jeszcze tylko kilka dni 

I pożegnać przyjdzie szkołę. 

Przyjdzie czas na masę przygód  

i wycieczek będzie moc. 

Rano plaża i kąpiele, a wieczorem ognia 

blask, 

Białe żagle na jeziorach, wokół jezior 

ciemny las. 

To jest piękno naszych Mazur, 

Które są tak blisko nas. 

  Szymon Dębski, kl. Vc 
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Mój dom 

Mój dom znajduje się niedaleko szkoły. Jest on średniej wielkości.  

Ściany domu mają beżowy kolor, a okna są brązowe. Jego dach 

jest pokryty szarą dachówką. Na parterze znajduje się garaż, kuchnia, 

łazienka i salon. Na piętrze są dwa pokoje, sypialnia , łazienka i pralnia.  

Wokół domu rosną różne krzewy, kolorowe kwiaty, młode 

drzewka i zielona trawa. Z lewej strony domu mam kolorowy plac 

zabaw i dużą trampolinę. W rogu stoi drewniany domek, w którym są 

przechowywane różne rzeczy.  

Bardzo lubię ten dom. Jest w nim miło i przytulnie. 

tekst i rysunek Szymon Olszewski, kl.IIf 

Moje mieszkanie 

Moje mieszkanie jest  duże i piękne. Są w nim cztery pomieszczenia.  

Jednym z nich jest kuchnia. Jest ona połączona z pięknym, przestronnym salonem, 

w którym naprzeciwko kanapy stoi duży telewizor. Kolejnym pomieszczeniem jest pokój 

mego młodszego brata Bartka i mojej młodszej siostry 

Lili, w którym znajduje się drewniana, biała szafa, szafka 

nocna, łóżko Bartka, łóżeczko Lilianki oraz komoda.  

Mój pokój mieści się obok pokoju Bartka i Lilianki. 

Jego ściany są koloru wrzosowego. Znajdują się w nim 

łóżko, duża szafa, biblioteczka, dwa połączone ze sobą 

biurka, kolorowy dywanik oraz półka nad łóżkiem, na 

której stoją misie.  

Obok mego pokoju jest duża brązowo-kremowa 

łazienka. Mieści się w niej duża rogowa wanna, 

oddzielona od pralki ścianką z luksferów, umywalka, pod 

którą znajduje się szafka na detergenty, kosz na pranie, 

kosze na kosmetyki oraz lustro.  

Bardzo lubię swoje mieszkanie  i wszędzie mi dobrze, ale w nim najlepiej. 

Lena Mieczkowska, kl. IIf  

Nowy przyjaciel 

Pewnego ciepłego dnia postanowiłam wybrać się na spacer. Chciałam zerwać bukiet 

kwiatów, by następnego dnia podarować go mojej mamie z okazji urodzin. 

Dotarłam na łąkę. Rosło tutaj mnóstwo kolorowych roślin. Były to 

w większości pełne uroku kwitnące chwasty. Wiedziałam, że mamie 

spodoba się polny bukiet. Szybko udało mi się go stworzyć. Zajęta pracą 

twórczą nagle usłyszałam szelest. Początkowo myślałam, że to wiatr. 

Jednak odgłos nasilał się. Nagle z kępy traw wyskoczył zajączek. Był 

uroczy, podszedł do mnie i wtulił się w moją rękę. Zachowywał się, jakby 

znał mnie od lat. Zdziwiłam się, że jest taki oswojony. Kiedy ruszyłam 

w drogę powrotną, zwierzątko kicało za mną. Zajączek doprowadził mnie 

do domu. Nie mogłam zostawić go samego. Wzięłam nowego przyjaciela na 

ręce i pokazałam tacie. Wytłumaczył mi, że to miniaturowy króliczek, który 

prawdopodobnie komuś uciekł.  

Napisaliśmy wspólnie ogłoszenie w tej sprawie i rozwiesiliśmy w okolicy. Miałam 

nadzieję, że nikt się po niego nie zgłosi, ponieważ zdążyłam się przyzwyczaić do 

zwierzaczka. 
tekst i rysunek Antonina Pisalska, kl. Vc 

N a s z e  p r a c e  
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Moja wymarzona podróż 

Hola Amigos! Tematem mojej dzisiejszej wypowiedzi jest wymarzona podróż. 

Chciałabym odwiedzić kilka bardzo atrakcyjnych miejsc 

położonych w Meksyku. 

Kilka miesięcy temu moja kuzynka zaintrygowała mnie 

opowieściami o swojej podróży do tego kraju oraz zachęciła 

mnie, żebym również tam pojechała. Jednym z miejsc, które 

odwiedziła, był starożytny teren archeologiczny Majów - Chichén Itzá. Tam też znajduje się 

piramida Kukulkana wzniesiona przez cywilizację Majów pomiędzy IX a XII w. n.e., która 

jest obiektem z listy światowego dziedzictwa 

UNESCO. Innym miejscem, do którego wybrała 

się podczas swojego pobytu w Cancun, była 

wycieczka na Wyspę Kobiet (hiszp. Isla 

Mujeres), do której trzeba dopłynąć promem. Po 

zejściu na ląd ogromnym powodzeniem cieszy 

się wypożyczenie wózka golfowego i zwiedzanie 

nim wielkiej wyspy. Jedną z atrakcji, której ja 

chciałabym doświadczyć, są piaszczyste plaże 

i ciepłe morze. Dodatkowo panuje tam świetna 

pogoda, która sprzyja uprawianiu różnorakich 

sportów wodnych. Będąc tam, chciałabym latać paralotnią i podziwiać panoramę Cancun z 

góry. Moim marzeniem jest również być świadkiem żółwiego marszu do morza. 

Z przyjemnością spróbuję lokalnej kuchni, a w szczególności guacamole.  

Mam nadzieję, że Cancun będzie dopiero początkiem mojej wielkiej podróży po 

Meksyku! Saludos Mexiko! 

Oliwia Ruszczyk, kl. VIIIe 

Moje wymarzone wakacje 

W tegoroczne wakacje chciałabym się wybrać do Paryża- stolicy Francji. Jest to moje 

największe marzenie i bardzo pragnę tam pojechać, 

ponieważ podziwiam kulturę oraz język tego kraju. 

Chętnie zwiedziłabym wieżę Eiffla i zrobiłabym dużo 

zdjęć na tle charakterystycznych francuskich budowli 

i roślinności. Poszłabym na spacer, a potem do kawiarni 

i spróbowałabym specjałów kuchni paryskiej. Chciałabym 

też zobaczyć Luwr, katedrę Notre-Dame, Łuk Triumfalny 

oraz Disneyland. Bardzo chcę zobaczyć zabytkowy Paryż, ale także  ten nowoczesny.   

Mam nadzieję, że te marzenia zrealizują się w pełni. 

 Emilia Kurpiewska, kl. VIIIe 

Pod gorącym, błękitnym parasolem 

Rośnie zboże piękne, złotawe w słońcu 

I kwiaty polne, które od rana zapylają  

pszczoły bzyczące. 

Ptaszki śpiewają na sosny gałązce,  
A dzięcioł zmęczony stukaniem, przerwę  

sobie zrobił i tak przebiega dzień 

w lesie, który jest latem przysłoniony. 

 Antonina Pisalska, kl. Vc  

N a s z e  p r a c e  
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Szkolna grupa taneczna 

Razem z moimi koleżankami z klasy 8e należę do szkolnej grupy tanecznej pod 

przewodnictwem pani Renaty Sobczak. Tańczymy z pomponami do znanych, wesołych 

piosenek, umilając przeróżne konkursy szkolne. Swój wolny czas spędzamy na wymyślaniu 

ciekawych choreografii. Kochamy taniec i muzykę, łączymy swoje siły, aby po wielu próbach 

i staraniach stworzyć naprawdę niesamowity występ. Próbujemy i eksperymentujemy 

z różnymi rodzajami tańca, począwszy od zumby aż po elementy hip-hopu i akrobatyki 

sportowej. 

Taniec pozwala nam wyrazić siebie, jest dla nas w pewnym stopniu odskocznią od 

czasem szarej rzeczywistości. Dodatkowo wspólne próby i występy bardzo nas do siebie 

zbliżają i pozwalają spojrzeć na siebie od trochę innej strony. Dzięki występom przełamujemy 

również swoje lęki i stajemy się pewniejsze siebie.  

Julia Jaskółka, kl. VIIIe 

  

 

Kawiarenka 

16 maja 2019 roku w naszej szkole została 

zorganizowana pod okiem pani Joanny Siwik 

kawiarenka. W ten sposób Szkolne Koło Caritas uczciło 

zbliżającą się rocznicę urodzin patrona naszej szkoły- 

św. Jana Pawła II. 

Wolontariusze upiekli przepyszne ciasta, babeczki 

i inne smakołyki. Pyszności były różne, zaczynając od 

szarlotki, przez 

brownie, do 

kokosanek. Przez 

cały dzień sprzedawano je uczniom, nauczycielom 

i pracownikom naszej szkoły, puszczając przy tym 

ulubione piosenki papieża, co godnie uczciło jego 

pamięć.  

Cieszę się, że mogłam wziąć udział w kolejnej akcji 

Szkolnego Koła Caritas, która zakończyła się sukcesem.  

Paulina Kropiewnicka, kl. VIIId i Carolina Kownacka, kl. VIIIe 

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  
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Ortofrajda 

28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży 

odbyły się międzyszkolne zawody ortograficzno-sportowe pt. 

„ORTOFRAJDA”. Wzięło w nich udział pięć szkół: SP1, SP5, 

SP7, SP9, SP10. Rozgrywki składały się z pięciu konkurencji. 

Zadania z ortografii połączone były z ćwiczeniami 

sprawnościowymi. 

Naszą szkołę reprezentowali Lena Domitrz, Adam 

Gradkowski, Karol Godlewski, Lena Mieczkowska i Olek 

Fronc. 

Wszyscy 

świetnie się 

bawiliśmy. 

Zajęliśmy 

trzecie 

miejsce i dostaliśmy wspaniałe nagrody. Nasze 

panie Małgorzata Domaszewska i Barbara 

Nowakowska były z nas bardzo dumne.  

Po zakończeniu zawodów i słodkim 

poczęstunku szczęśliwi i wzruszeni wróciliśmy 

do domów.  

Lena Mieczkowska i Aleksander Fronc, kl. IIf 

 

Schronisko przy Wecie 

Niedawno byłam w schronisku, a właściwie 

w minidomu dla psów prowadzonym przez stowarzyszenie 

przy szkole weterynaryjnej w Łomży. Przed wizytą 

wstąpiłam do sklepu po jakieś pyszności dla piesków.  

Bardzo się niepokoiłam, jak to będzie i czy poradzę 

sobie z opieką. Mimo że bardzo lubię psy, to jednak mam 

małe doświadczenie w postępowaniu z nimi. Nauczyciel 

z tej szkoły zaproponował mi spacer z jednym 

z podopiecznych. Piesek okazał się spokojny i przyjazny. 

Kolejnym zwierzakiem był malutki, dwumiesięczny 

szczeniaczek, niezwykle słodki i nieporadny.  

Okazało się, że wszystkie te psy są skierowane do 

adopcji. Jednym z nich jest trzyletnia Luna, kundelka, która 

ma bardzo ładne umaszczenie i nadaje się do rodziny 

z dziećmi. Drugim pieskiem była malutka dwumiesięczna 

przesłodka suczka, jeszcze bez imienia. 

Zachęcam do poznania Luny i wspierania tego 

schroniska (karma dla psów, zabawki, smycze). 

Natalia Karaś, kl. VIIIa 
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Mistrz Ortografii Miasta Łomża 

16 maja 2019 r. już po raz piętnasty w naszej szkole odbył się konkurs Mistrz Ortografii 

Szkół Podstawowych Miasta Łomża. 

Po uroczystym przywitaniu gości odbyła się część artystyczna przygotowana przez panie 

Donatę Biłdę i Joannę Lewczuk. 

Przedstawienie skłaniało do refleksji na 

temat pielęgnowania mowy ojczystej. Po 

nim nastąpił moment najważniejszy: 

dwudziestu trzech śmiałków 

z łomżyńskich szkół zmagało się 

z dyktandem przygotowanym przez panią 

Joannę Szkop. Następnie uczniowie zostali 

zaproszeni na poczęstunek, a komisja 

konkursowa w tym czasie oceniała 

dyktanda.  

Drugą część konkursu rozpoczął występ taneczny dziewcząt z klasy VIIIe przygotowany 

przez panią Renatę Sobczak, a następnie ogłoszono 

wyniki. Komisja konkursowa wyłoniła trzy 

zwyciężczynie. Były to: 

 I miejsce Natalia Pijanowska (SP10),  

 II miejsce Anna Tarnacka (SP5), 

 III miejsce Zuzanna Rostkowska (SP7). 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 

i zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia. 

Julia Jaskółka, kl. VIIIe 

5. edycja Złotej Dziesiątki w roku szkolnym 2018/2019 

W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 

odbyła się I Edycja Konkursu „Złota Dziesiątka”. Laureatami konkursu mogą zostać 

uczniowie najstarszych klas naszej szkoły, którzy zasłużyli na szczególne wyróżnienie za 

swoje osiągnięcia i postawę.  

W tym roku do Złotej Dziesiątki należą: 

1. Natalia Bieniek, VIIId, 

2. Bartosz Janczewski , VIIId, 

3. Maja Karwowska , VIIIc, 

4. Wojciech Kielich, VIIIc, 

5. Julia Kochanowska,  VIIId, 

6. Paulina Kropiewnicka, VIIId, 

7. Alicja Przeździecka,  VIIIe, 

8. Alicja Magdalena 

Skowrońska, VIIIc, 

9. Zofia Zdancewicz, VIIIf. 

Wszystkim wyróżnionym 

serdecznie gratuluję i życzę dalszych 

sukcesów na kolejnych szczeblach 

edukacji.  

Alicja Przeździecka, kl. VIIIe  
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Festyn rodzinny 

9 czerwca 2019 r. klasy II i  III 

z naszej szkoły brały udział 

w Rodzinnym Festynie 

zorganizowanym przez parafię 

pw. Krzyża Świętego. Była to 

jedna z największych zabaw w 

naszym mieście.  

Przed kościołem rozstawiono 

scenę, stragany i urządzenia do 

zabaw dla dzieci. Była również loteria, konkursy, 

pokazy i prezentacje artystyczne. Moja klasa IIf wraz 

z IId i IIb przygotowaliśmy spektakl pt. „Święto 

Rodziny”. Każdy z nas recytował piękne wiersze 

i śpiewał piosenki. W nagrodę otrzymaliśmy gromkie 

brawa i słodkie batoniki.  

Bardzo podobał nam się ten festyn. Myślę, że 

wrócimy tam za rok.  

Gabriel Mieczkowski, kl. IIf 

Wycieczka do Warszawy 

10 czerwca wraz z klasą VIIIf uczestniczyliśmy 

w wycieczce do Warszawy. 

O godzinie 10:45 wyruszyliśmy autokarem spod 

kościoła pw. Krzyża świętego. Pierwszym punktem 

programu była zabawa w kręgielni „Hula Kula”. Na 

miejscu dostaliśmy specjalne buty i zostaliśmy 

podzieleni na pięć ośmioosobowych drużyn. Wspólnie 

graliśmy w kręgle oraz korzystaliśmy z przeróżnych 

automatów do gier. Po skończonych rozgrywkach 

pojechaliśmy do parku trampolin „Stacja Grawitacja”. 

Na początku ćwiczyliśmy razem z trenerem, a później 

mieliśmy skakać, bawić się, pokonywać przeszkody 

znajdujące się na wysokościach.  

Później odwiedziliśmy galerię „Złote Tarasy”, 

gdzie mieliśmy ponad godzinę czasu wolnego. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta 

w teatrze „Buffo”. Obejrzeliśmy przepiękny musical 

pt. „Romeo i Julia”. Była to bardzo ciekawa 

i nowoczesna interpretacja tego dzieła. Do domu 

wróciliśmy około godziny 23. 

Pomimo zmęczenia na naszych twarzach gościł 

uśmiech. Jestem pewna, że na długo w naszej pamięci zostaną te ostatnie wspólnie spędzone 

chwile. 
Julia Jaskółka, kl. VIIIe 
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Po egzaminie… 

W dniach 15, 16, 17 kwietnia odbyły się egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki oraz języka obcego. Mają one bardzo duże znaczenie dla uczniów kończących 

w tym roku szkołę, ponieważ będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych.  

Ogólne wrażenie po egzaminie ósmoklasisty były dobre. Zadania z matematyki nie były 

bardzo trudne, teksty, pytania i tematy prac z języka polskiego były łatwiejsze od arkusza 

próbnego z grudnia 2018 r., a zadania z języka angielskiego nie zawierały skomplikowanego 

słownictwa. Mimo to niektóre zadania sprawiały trudność. Mógł się do tego przyczynić stres 

spowodowany rangą egzaminu.  

Od wyników testów będzie zależało to, czy dostaniemy się do swojej wymarzonej szkoły. 

Jednak jeśli macie wrażenie, że wasze odpowiedzi są błędne, a egzamin nie poszedł po waszej 

myśli, nie wszystko jest stracone. Egzaminy, mimo iż składały się z tych samych zadań, miały 

różne grupy i różne możliwości odpowiedzi, dlatego nie sugerujmy się odpowiedziami innych 

osób. Pamiętajmy też, że wyniki egzaminów to tylko 50% punktów w rekrutacji. Kolejne 100 

pkt można uzyskać za oceny z matematyki, polskiego i dwóch przedmiotów wskazanych 

przez szkołę, wzorowe świadectwo oraz konkursy i inne aktywności.  

Jako jedna z uczennic klasy ósmej uważam, że egzaminy były prostsze od arkuszy 

próbnych. Lektura „Mały Książę” zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, a temat z języka 

angielskiego dotyczący wyprawy w polskie góry był bardzo prosty. 

Mam nadzieję, że każdy z ósmoklasistów dostanie się do swojej wymarzonej szkoły, 

mimo iż w tym roku również gimnazjaliści będą starali się dostać do szkół średnich. Jednak 

nie stresujmy się, rekrutacje są oddzielne. Liczę na to, że dzień ogłoszenia wyników 

egzaminów okaże się najlepszym w naszym życiu, a marzenia dotyczące dalszej edukacji 

spełnią się. 

Alicja Przeździecka kl.VIIIe 

Magia wakacji 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co takiego mają w sobie wakacje, że każdy ich wyczekuje? 

Na czym polega ich wyjątkowość? 

Magia wakacji przejawia się przede wszystkim w prostocie. Wyobraź sobie, że dzień 

zaczynasz od wypicia lemoniady przy otwartym oknie i włączonej muzyce. Wychodzisz na 

dwór rano, a wracasz wieczorem. Całe 

dnie spędzasz na świeżym powietrzu 

ze swoimi znajomymi. Ubierasz się, 

jak chcesz. Wychodzisz na długie 

spacery późnymi wieczorami, bo jest 

ciepło, a słońce jeszcze nie zaszło. 

Tańczysz do ukochanych piosenek, 

kiedy chcesz, ile chcesz i do której 

godziny chcesz. Hity lata są grane 

wszędzie. Owoce i lody potrafią 

zastąpić ci śniadanie, obiad i kolację. 

Robisz maratony filmowe i całe noce 

oglądasz stare filmy. Czujesz się 

wolny i bez żadnych obowiązków.  

Myślę, że to właśnie dlatego ludzie tak bardzo uwielbiają wakacje. A ty? 

Z niecierpliwością czekasz na tegoroczne wakacje czy wręcz przeciwnie? 

  Izabela Jastrzębska, kl. VIIIe 
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*** 

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi 

krokami, a z nim wymarzone wakacje. Wielu 

z was bardzo się z tego powodu cieszy, 

ósmoklasiści jednak mają bardzo mieszane 

uczucia.  
Mam na imię Julia i jestem uczennicą ósmej 

klasy. Ten rok szkolny był dla mnie wyjątkowo 

trudny: egzaminy, bierzmowanie, strajki, ciągłe 

starania o jak najlepsze oceny na świadectwo 

ukończenia szkoły i stres spowodowany m.in. rekrutacją do szkół. Z tego właśnie powodu 

cieszę się, że rok ten dobiega już końca i będę mogła wreszcie odpocząć. Ale patrząc na to 

z innej strony… Spędziłam w tej szkole aż 8 lat. To tu poznałam wielu wartościowych ludzi 

i nawiązałam prawdziwe przyjaźnie. To tu zaczęłam dojrzewać i patrzeć na świat w inny 

sposób. To właśnie tu spędziłam większość mojego życia. Czasem nie było kolorowo, ale 

zawsze otaczali mnie wyjątkowi ludzi, na których zawsze mogłam liczyć. Bardzo ciężko jest 

mi teraz pożegnać się z moją klasą, z murami tej szkoły, nauczycielami i innymi osobami.  

Wiem, że czas na zmiany – rozpoczynam zupełnie nowy etap w moim życiu, zaczynam 

wkraczać w dorosłość. Pewnie poznam jeszcze wiele niesamowitych osób i przeżyję piękne 

chwile, jednak wiem, że nigdy nie zapomnę czasu spędzonego właśnie w „dziesiątce”. 

Julia Jaskółka, kl. VIIIe  

*** 

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Tym samym 

ósmoklasiści kończą edukację w szkole podstawowej. Zawsze na 

koniec roku szkolnego dopadała mnie smutna refleksja. Tym razem 

jest jeszcze gorzej. Im bliżej końca roku szkolnego, tym bardziej 

jestem nieszczęśliwa oraz załamana.  

 Od pierwszej klasy dużo zmieniło się nie tylko w mojej klasie, ale 

także w szkole. Wydarzyło się wiele sytuacji, dzięki którym 

przywiązałam się do moich kolegów i koleżanek. W tym roku razem 

z kolegami i koleżankami bardziej sobie pomagamy i jesteśmy dla 

siebie dużym wsparciem. Od pierwszej do szóstej klasy nie byliśmy 

dla siebie aż tak pomocni i wyrozumiali. Dopiero teraz, kiedy trzeba 

będzie się rozstać, zrozumieliśmy nasze błędy i to, jak czasem byliśmy 

dla siebie okrutni. Teraz jesteśmy bardziej dojrzali i więcej rozumiemy. Wielu z nas zmieniło 

swoją postawę i zachowanie wobec innych. 

Ta szkoła wiele mnie nauczyła. Dowiedziałam się tylu ciekawych i przydatnych 

informacji z różnych dziedzin nauki. Jestem bardzo wdzięczna nauczycielom za ich trud 

włożony w to, aby każdego nauczyć i wysłuchać. Polubiłam wiele przedmiotów i odkryłam 

to, co kocham najbardziej. Zrozumiałam też, że jak czegoś się chce i się do tego dąży, to da 

się to zrobić i wszystko się udaje. Przykładem są lektury z języka polskiego. Do szóstej klasy 

uważałam, że lektury są niepotrzebne i nie warto ich czytać. Dopiero potem, gdy 

postanowiłam, że wezmę się za siebie i przeczytam całą książkę, to udało mi się to. Od tamtej 

pory uważam, że książki są bardzo ciekawe oraz pomagają nam w kształceniu wiedzy. 

Na pewno nigdy nie zapomnę tej szkoły i będę wracała do wspomnień związanych z nią. 

Wniosła ona bardzo wiele do mojego życia. Ale cóż… Kiedyś musi nadejść koniec i trzeba 

się z tym pogodzić. 

 Emilia Kurpiewska, kl. VIIIe 

rys. Kacper Żmuda, kl. VIIIe 
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Mistrzem Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża w roku szk. 

2018/2019 została Natalia Pijanowska z klasy VIa przygotowana przez 

panią Renatę Zaniewską. 
 

Mistrz Ortografii 

Kl. II  

I m. Lena Mieczkowska, IIf - op. Barbara 

Nowakowska 

II m. Weronika Mogielnicka, IIa - op. Renata 

Opyrchał 

III m. Anna Maria Dziewa, IIc - op. Lidia 

Obiedzińska 

Kl. III 

I m. Gabriela Samojłowicz, IIIa - op. Dorota 

Wierzbowska 

II m. Amelia Danielewska, IIIa - op. Dorota 

Wierzbowska 

III m. Jakub Cwalina, IIIb. - op. Hanna Banach 

i Mariola Wityńska 

Kl. IV   

I m. Julia Nadolna, IVi – op. Mirosława 

Bieniecka 

II m. Kornelia Prokurat, IVl – op. Donata Biłda 

III m. Gabriela Rutkowska, IVe – op. 

Agnieszka Szczygieł 

Kl. V 

I m. Bartosz Archacki,  Vg – op. Donata Biłda 

II m. Olivia  Makowska, Ve – op.  Inga 

Włodkowska 

III m. Roksana Ksepka, Vd – op. Inga 

Włodkowska 

Kl. VI 

I m. Aniela Wojciechowska, VIb – op. Dorota 

Żbikowska 

II m. Natalia Pijanowska, VIa – op. Renata 

Zaniewska 

III m. Oliwia Tombak, VIa – op. Renata 

Zaniewska 

Kl. VII  

I m. Gabriela Zakrzewska, VIIf – op. 

Mirosława Bieniecka 

II m. Zuzanna Bońska, VIIc – op. Katarzyna 

Koziatek 

III m.Kinga Dziemińska, VIIc – op. Katarzyna 

Koziatek  

Kl. VIII 

I m. Alicja Magdalena Skowrońska, VIIIc – 

op. Dorota Żbikowska 

II m. Maja Karwowska, VIIIc – op. Dorota 

Żbikowska 

III m. Oliwia Bednarczyk, VIIIe – op. Joanna 

Lewczuk 

Mistrz Historii 

Kl. IV 

I m. Nikonezja Armo, IVc – op. Józef 

Janczewski 

II m. Piotr Cendrowski, IVf – op.  Józef 

Janczewski 

III m. Blanka Sobocińska, IVl - op. Józef 

Janczewski 

Kl. V  

I m. Bartosz Chełstowski, Vh – op.  Elżbieta 

Kijek  

II m. Szymon Dębski, Vc – op. Józef 

Janczewski 

III m. Jan Kochanowski, Vc – op. Józef 

Janczewski  

Kl. VI  

I m. Oliwia Tombak, Va – op. Izabela 

Ramatowska  

II m. Aleksandra Sikorska, VIa – op. Izabela 

Ramatowska 

III m. Szymon Głodkowski, VIa – op. Izabela 

Ramatowska  

Kl. VII  

I m. Maja Dudzińska, VIIa – op. Izabela 

Ramatowska 

II m. Katarzyna Siok, VIIb – op.  Izabela 

Ramatowska 

III m. Gabriela Zakrzewska, VIIf  – op. Izabela 

Ramatowska 

Mistrz Języka Angielskiego 

Kl. IV 

I m. Nelli Karwowska, IVj – op. Justyna 

Mańko 

II m.Katarzyna Dąbrowska, IVa  – 

op. Katarzyna Poteraj 

III m. Aleksandra Kosewicz, IVa – op. 

Katarzyna Poteraj 

Kl. V 

I m. Justyna Borkowska, Vi – op. Elżbieta 

Mieczkowska 

M i s t r z o w i e  p r z e d m i o t u  w  r o k u  s z k o l n y m  
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II m. Alan Kamiński, Vc – op.  Magdalena 

Czerwonko 

III m. Wiktoria Sokołowska, Vd  – 

op. Magdalena Kowalczyk 

Kl. VI 

I m. Natalia Pijanowska, VIa – op. Karolina 

Jankowska 

II m. Wiktoria Śmiarowska, VIc – 

op. Magdalena Tabędzka 

III m. Katarzyna Szumska, VIe – 

op. Magdalena Tabędzka 

Kl. VII 

I m. Anna Czerwińska, VIIa – op. Magdalena 

Tabędzka 

II m. Patryk Bigiej, VIIc – op. Elżbieta 

Mieczkowska 

III m. Zuzanna Bońska, VIIc – op. Elżbieta 

Mieczkowska 

Mistrz Języka Niemieckiego 

Kl. VII 

I m. Zuzanna Bońska, VIIc – op. Teresa 

Grodzicka 

II m. Kinga Dziemińska, VIIc – op. Teresa 

Grodzicka 

III m. Wiktoria Kowalczyk, VIIc - op. Teresa 

Grodzicka 

Mistrz Pięknego Czytania 

I m. Maja Karwowska, VIIIc – op. Dorota 

Żbikowska 

II m. Julia Krajewska, VIIId – op. Dorota 

Żbikowska i Jakub Chojnowski, VIIIb – 

op. Mirosława Bieniecka 

III m. Edgar Bagiński, VIIIe – op. Joanna 

Lewczuk  i Zofia Zdancewicz, VIIIf – 

op. Joanna Lewczuk 

Mistrz Matematyki 

Kl. IV 

I m. – Katarzyna Dabrowska, IVa – op. 

Grażyna Kucharczyk 

II m. - Nikonezja Armo,  IVc – op. Agnieszka 

Dobrowolska-Bojar 

III m. - Patryk Godlewski, IVa – op. Grażyna 

Kucharczyk 

Kl. V 

I m. - Vladyslav Baliuk, Vb – op. Anna 

Wysakowicz 

II m. - Szymon Sobczyński,  Vf – op. 

Małgorzata Murawska 

III m. Szymon Dębski, Vc– op. Agnieszka 

Dobrowolska-Bojar 

Kl. VI  

I m. - Sebastian Karwowski, VIc – op. Hanna 

Poreda 

II m. - Bartosz Chełstowski, Vh – op. Anna 

Wysakowicz  i Oliwia Tombak,  VIa – 

op. Anna Wysakowicz 

III m. - Bartosz Weber,  VIf – op. Dorota 

Święczkowska 

Kl.VII 

 I m. - Jan Dardziński, VIIc – op. Anna 

Wysakowicz   

II m. - Gabriela Zakrzewska, VIIf – op. Hanna 

Poreda 

III m. - Kinga Dziemińska, VIIc – op. Anna 

Wysakowicz   

Mistrz Geografii  

Kl. V 

I m. Roksana Dudzińska, Vc – op. Dariusz 

Milewski 

 II m. Szymon Dębski, Vc – op. Dariusz 

Milewski 

 III m. Bartosz Chełstowski, Vh – op. Dariusz 

Milewski 

Mistrz Przyrody klas IV 

I m. Nel Sęk, IVj – op. Małgorzata Czerwińska 
II m. Patryk Godlewski IVa – op. Jolanta 

Gwizdon 

III m. Magdalena Krajewska IVe, – op. 

Małgorzata Czerwińska i Maja Wądołowska 

IVf – op. Małgorzata Czerwińska  

Mistrz Biologii klas V 

I m. Bartosz Archacki Vg – op. Joanna 

Nowińska  

II m. Adrianna Ponichtera Vf – op. Małgorzata 

Czerwińska 
III m. Jan Kochanowski Vc – op. Jolanta 

Gwizdon 

Mistrz Przyrody klas VI 

I m. Oliwia Tombak VI a – op. Małgorzata 

Czerwińska 
II m. Aniela Wojciechowska VI b – op. Joanna 

Nowińska  

III m. Katarzyna Szumska VI e – op. Joanna 

Nowińska  

Mistrz Przedmiotów Przyrodniczych kl. VII 

I m. Zuzanna Bońska, VIIc  

II m. Kinga Dziemińska, VIIc 

III m. Weronika Bachanek, VIIa 
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Wycieczka do Białegostoku 

8 maja 2019 r. wybraliśmy 

się wraz z klasą IIb na 

wycieczkę do Białegostoku. 

Gdy dojechaliśmy na 

miejsce, udaliśmy się do 

Fabryki Misia. Następnie 

zwiedzaliśmy Muzeum Historii 

Medycyny i Farmacji UMB 

oraz reprezentacyjne 

pomieszczenia Pałacu 

Branickich i piwnice. Później 

pojechaliśmy do Parku 

Jurajskiego w Jurowcach. Pod 

koniec naszej wyprawy 

zajechaliśmy do McDonald`s 

na ciepły posiłek.  

Ta wycieczka bardzo nam 

się podobała. Wróciliśmy do domu pełni wrażeń. 

Dominika Borawska i Nikola Skrzecz, kl. IIf 

Wycieczka  

W piątek, 31 maja wraz z klasą 5e i 5b pojechaliśmy na wycieczkę do Ośrodka 

Wypoczynkowego Kulka. Kiedy już dojechaliśmy na miejsce, podzieliliśmy się na dwie 

grupy.  

Pierwszą atrakcją była wysoka ścianka 

wspinaczkowa. Gdy wszyscy już spróbowali 

swoich sił, była dziesięciominutowa  przerwa. 

Podczas niej każdy mógł kupić pamiątki lub 

odpocząć w autokarze.  

Drugą atrakcją było eurobungee. 

Skakaliśmy na trampolinach zabezpieczeni 

uprzężą.  

Trzecią i zarazem przedostatnią atrakcją 

były kule wodne - waterball. Wchodziliśmy do 

środka wielkiej przezroczystej piłki 

i toczyliśmy się po wodzie z trudem próbując 

utrzymać równowagę.  

Wszystkie dotychczasowe atrakcje były 

wyczerpujące, więc musieliśmy odpocząć 

i posilić się. Zjedliśmy smaczny obiad, a po 

przerwie przyszedł czas na kolejną zabawę. 

Były to walki sumo. Ubrani w specjalne 

kombinezony toczyliśmy walki, udając 

prawdziwych japońskich zawodników.  

Pobyt w ośrodku zakończyliśmy zabawami z animatorką przy ognisku, pieczeniem 

pianek i kiełbasek. To tylko niektóre z oferowanych przez ośrodek atrakcji, na więcej nie 

starczyło nam czasu. Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy szczęśliwie do domu. 

Magdalena Szumska, kl. Vh 
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C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

O g l ą d a ć ,  a l e  c o ?  

Edgar Bagiński, kl. VIIIe 
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Doroty Krawczyk Dzieci z Fatimy 

Jak już wiecie, zbliżają się wakacje i chcę Wam polecić pozycję 

Doroty Krawczyk Dzieci z Fatimy. Wiem, wiem, niektórzy pomyślą, 

że taki tytuł to musi być nuda. Zaręczam, że tak nie jest.  

Książka opowiada o objawieniach, których doświadczyły dzieci, 

ale też o zwykłym życiu trojga dzieci na portugalskiej prowincji. 

Bohaterami są: Hiacynta, Franciszek i Łucja, która jest jednocześnie 

narratorem. Czytanie dodatkowo uatrakcyjniają rysunki z życia dzieci, 

a na okładce znajduje się ich zdjęcie. 

Jeszcze raz polecam tę pozycję. Przeczytajcie, a poznacie dalsze 

losy bohaterów i dowiecie się, dlaczego zostali świętymi. 

Natalia Karaś, kl. VIIIa 

Spektakl w warszawskim teatrze 

Obejrzałem ostatnio musical „Romeo i Julia” w Studiu Buffo w Warszawie i mogę stwierdzić, że 

choć było to dzieło bardzo nietypowe, naprawdę przypadło mi do gustu. Przeniesienie akcji 

najsłynniejszego szesnastowiecznego dramatu do przyszłości może się wydać pomysłem co najmniej 

osobliwym, ale jak widać - trafionym. 

Reżyserem i choreografem spektaklu jest sam dyrektor Studia Buffo - Janusz Józefowicz, za 

oprawę muzyczną odpowiada Janusz Stokłosa, natomiast scenografię wykonał Marek Chowaniec. Są 

to nazwiska znane w polskim środowisku teatralnym, można więc z miejsca założyć, że mamy do 

czynienia z adaptacją z naprawdę wysokiej półki… i tak też jest. Opracowaniu przedstawienia pod 

kątem reżyserskim nie można nic zarzucić. Wszystkie sceny są poprowadzone w bardzo logicznym 

ciągu, nie ma tu scen niepotrzebnie rozciągniętych ani momentów jakby urwanych, pozostawiających 

niedopowiedzenia. Scenografia również utrzymana jest na bardzo wysokim poziomie, świetnie 

korespondując z pozostałymi aspektami sztuki. Muzyka stanowi niezwykle udane dopełnienie 

atmosfery wytworzonej przez aktorów i scenografię. Choreografię mogę za to uznać za zdecydowanie 

najlepszy element sztuki. Ruchy wykonywane przez tancerzy wręcz hipnotyzują dokładnością 

i jednoczesnym skomplikowaniem. Nie sposób nie wspomnieć też o położonym za sceną ekranie 3D, 

na którym wyświetlane są animacje czyniące przedstawiony w sztuce świat niezwykle wyrazistym, 

oraz o efektach specjalnych (np. kurtynie wodnej) będących bardzo ciekawym urozmaiceniem. 

Pozostało mi jeszcze wspomnieć o aktorach. Tutaj również nie mogę mieć zastrzeżeń. 

W wypowiedziach postaci nie ma miejsca na nawet najmniejszy błąd czy zawahanie, a za pomocą 

tembru głosu i gestykulacji aktorzy znakomicie przekazują emocje odczuwane przez bohaterów, 

zarówno w partiach mówionych, jak i śpiewanych. 

Jednak gdy materiał źródłowy zostaje przeniesiony w inne ramy czasowe, bardzo ważna jest 

kwestia jego interpretacji. To, czy w tym wypadku była ona dobra, jest moim zdaniem bardzo trudne 

do stwierdzenia. Z jednej strony artystom udało się przenieść do przyszłości wydarzenia w sposób 

bardzo wierny, jednocześnie dobrze oddając realia życia w nowoczesnym społeczeństwie, z drugiej 

strony uwspółcześnienie języka odebrało utworowi pewną poetycką głębię, co nie każdemu może 

przypaść do gustu. W przedstawieniu widać też pewne przesunięcie akcentów. Historia bohaterów 

w moim odczuciu schodzi na drugi plan i staje się jedynie pretekstem do rozważań nad wadami 

dzisiejszego społeczeństwa – wszechobecny konsumpcjonizm, nieumiejętności rozgraniczenia świata 

wirtualnego od rzeczywistego i zamykanie się w ten sposób na innych ludzi to zjawiska, których 

piętnowanie staje się siłą napędową musicalu. Uważam to za ciekawe urozmaicenie, sprawiające, że 

oprócz jedynie odtworzenia znanej na całym świecie historii, przedstawienie pobudza do przemyśleń 

nad współczesnym społeczeństwem. 

Musical „Romeo i Julia” jest więc zarówno odtworzoną na bardzo wysokim poziomie tragiczną 

szekspirowską historią, jak i dziełem skłaniającym widza do refleksji i zastanowienia się nad 
otaczającym go światem, dlatego uważam go za spektakl wart polecenia. 
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1. Ulubione ciastko patrona naszej szkoły. 

2. Pojazd  papieża. 

3. Choroba, na którą zmarł brat Karola.  

4. Miejsce urodzin papieża pochodzącego z Polski. 

5. Imię matki św. Jana Pawła II. 

6. Jedno z miejsc papieskiej pielgrzymki. 

7. Studia, na które udał się papież z Polski. 

8. Tak nazywali Jana Pawła II jego przyjaciele. 

9. Miejsce śmierci i pochówku św. Jana Pawła II. 

10. Okres sprawowania władzy przez papieża lub biskupa. 

11. Inaczej beatyfikowany. 

12. Imię księdza, który ochrzcił Karola. 
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      Krzyżówka literacka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Krzyżówka papieska 
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1. Został zamieniony w nią Grabiec. 

2. Gatunek literacki „Balladyny”. 

3. Zakochał się w niej Filon. 

4. Nimfa zamieszkująca Gopło. 

5. Odbywała się w zamku Kirkora. 

6. Balladyna dążyła ciągle do …. 

7. Zbierane w lesie przez obie siostry. 

8. Pustelnik - dawny Popiel III. 

9. Wyrzekła się jej najstarsza córka. 
 

      Emilia Kurpiewska, kl. VIIIe 
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