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Chwila z Patronem 
 

Z Janem Pawłem II wyruszmy na wakacje...  
W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy wędrowcami. Ludzkie życie to długa 

droga, na której każdy człowiek, pielgrzym Absolutu, w trudzie szuka pewnego 

mieszkania. 

10.12.2002 r. 

Życie chrześcijańskie jest przejściem przez ziemię z sercem 
zwróconym ku górze, ku domowi niebieskiego Ojca. 

1.11.2000 r. 

Dom rodzinny jest wzajemnym zamieszkiwaniem ludzkich serc. 

9.02.1986 r. 

Co to jest nadzieja? Nadzieja, moi drodzy, to oczekiwanie na dobro, spodziewanie się 

dobra, spodziewanie się go pomimo wszystkich trudności i przeszkód. 

31.11.1968 r. 

Nie było jeszcze takiego człowieka, który by zachowując przykazania Boże, zachowując 

Ewangelię, zmarnował swoje życie: nie było takiego człowieka. 

19.04.1976 r. 

Nie bójcie się spotkać Jezusa; szukajcie Go uważnie i z otwartym 
sercem. 

5.06.2004 r. 

Miłość jest piękna wówczas, kiedy jest prawdziwa, kiedy jest zdolna sprostać 

doświadczeniom i próbom całego życia. W takiej pięknej miłości obecny jest Bóg. 

15.12.1994 r. 

Nie jest łatwo zapomnieć o sobie; trzeba oderwać się od miłości zaborczej i 

narcystycznej, by otworzyć się na radość miłości ofiarowanej. 

Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2004 r. 

Mamo, tato, czy mnie kochacie? Czy naprawdę jestem dla was darem? Czy 

akceptujecie mnie takiego, jaki jestem? Czy zabiegacie zawsze o moje prawdziwe 

dobro? 
14.10.2000 r. 

W dzisiejszych czasach dużo się pokazuje dróg wątpliwych. Ten 

drogowskaz, który nam zostawił Pan Jezus, wskazuje drogę pewną. 
19.04.1976 r. 

Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która 

narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić 

złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie mu 

zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem. 
15.08.1991 r. 
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Laureatami plebiscytu „Złota Dziesiątka” w roku szkolnym 2021/2022 

zostali:

Bartosz Archacki, kl. VIIIg 

Justyna Borkowska, kl. VIIIi 

Szymon Dębski, kl. VIIIc 

Jan Kochanowski, kl. VIIIc 

Roksana Ksepka, kl. VIIId 

Dominika Kuczyńska, kl. VIIId 

Liwia Litwińczyk, kl. VIIIc 

Erwin Niebrzydowski, kl. VIIIa 

Amelia Pruszkowska, kl. VIIIc 

Szymon Sobczyński, kl. VIIIf 

Julia Wierzbowska, kl. VIIIh 

Gratulujemy wszystkim Laureatom! 

Sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 

 Laureaci 

Justyna Borkowska z kl. VIIIi - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego op. p. Elżbieta 

Mieczkowska 

Erwin Niebrzydowski z kl. VIIIa - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

op. p. Karolina Jankowska  

Szymon Dębski z kl. VIIIc - Wojewódzki Konkurs Biologiczny op. p. Jolanta Gwizdon 

 Finalista 

Szymon Pachucki z klasy VIIIa - Wojewódzki Konkurs Matematyczny op. p. Anna 

Wysakowicz 

Gratulujemy! 

Zofia Chludzińska z kl. kl. VIb została finalistką etapu wojewódzkiego konkursu 

genealogicznego Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna - op.p. Izabela 

Ramatowska. 

Gratulujemy! 

100% frekwencji w czasie nauki w klasach IV-VIII 

Bartosz Archacki z kl. VIIIg Maciej Szok z kl. VIIIj 

Gratulujemy i podziwiamy! 

100% frekwencji w roku szkolnym 2021/2022 

Tobiasz Chętnicki z kl. IVa 

Adrian Mitelsztet z kl. IVa 

Jakub Perkowski z kl. IVe 

Oliwier Bruliński z kl. Vc 

Hubert Bzura z kl. Vc 

Nikola Olejnik z kl. Vd 

Aleksander Fronc z kl. Vf 

Lena Mieczkowska z kl. Vf 

Ksawier Matoszko z kl. Vh 

 

Gratulujemy! 

Uczniowie wyróżnieni (średnia min. 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie) 

klasy IV - 62 uczniów 

klasy V - 69 uczniów 

klasy VI - 11 uczniów 

klasy VII - 44 uczniów 

klasy VIII - 54 uczniów 

Gratulujemy! 
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MISTRZOWIE ORTOGRAFII 

Mistrz Ortografii Szkół 

Podstawowych Miasta Łomża 

Bartosz Archacki z kl. VIIIG - 

II miejsce (op. p. Donata Biłda) 

KLASA IV 

1. Julia Samul z kl. IVB 

 (op. p. Renata Zaniewska) 

2. Maciej Obrycki z kl. IVA 

 (op. p. Dorota Żbikowska) 

3. Marcelina Pruszko z kl. IVC 

(op. p. Renata Zaniewska) 

KLASA V 

1. Lena Mieczkowska z kl. VF 

 (op. p. Katarzyna Koziatek) 

2. Weronika Mogielnicka z kl. VA 

(op. p. Katarzyna Koziatek) 

3. Adrian Pustułka z kl. VE 

 (op. p. Mirosława Bieniecka) 

KLASA VI 

1. Amelia Danielewska z kl. VIA 

 (op. p. Inga Włodkowska) 

2. Kaja Kurpiewska  z kl. VIB 

 (op. p. Dorota Żbikowska) 

3. Oliwier Modzelewski z kl. VIA 

(op. p. Inga Włodkowska) 

KLASA VII 

1. Aleksandra Kosewicz z kl. VIIA 

  (op. p. Joanna Lewczuk) 

2. Katarzyna Dąbrowska z kl. VIIA 

 (op. p. Joanna Lewczuk) 

3. Marika Kłosińska z kl. VIIF 

 (op. p. Aleksandra Charkiewicz) 

KLASA VIII 

1. Bartosz Archacki z kl. VIIIG 

(op. p. Donata Biłda) 

2. Szymon Sobczyński z kl. VIIIF 

(op. p. Donata Biłda) 

3. Roksana Dudzińska z kl. VIIIC 

 (op. p. Joanna Lewczuk) 

 Olivia Makowska z kl. VIIIE 

(op. p. Inga Włodkowska) 

MISTRZOWIE HISTORII 

KLASA IV 

1. Szymon Gurzęda z kl. IVD 

 (op. p. Izabela Ramatowska) 

2. Olaf Makowski z kl. IVC 

(op. p. Izabela Ramatowska)  

3. Błażej Bajkowski z kl. IVE 

(op. p. Izabela Ramatowska) 

KLASA V 

1. Weronika Mogielnicka z kl. VA 

(op. p. Izabela Ramatowska) 

2. Kacper Kowalczyk z kl. VB 

(op. p. Józef Janczewski)  

3. Anna M. Dziewa z kl. VC 

(op. p. Izabela Ramatowska) 

KLASA VI 

1. Filip Rudczyk z kl. VIA 

(op. p. Józef Janczewski)   

2. Karol Łepkowski z kl. VIB 

 (op. p. Izabela Ramatowska) 

3. Wiktor Cekała z kl. VIA 

(op. p. Józef Janczewski)   

KLASA VII 

1. Nikonezja Armo z kl. VIIC 

  (op. p. Beata Obrycka) 

2. Roksana Salmanowicz z kl. VIIJ 

(op. p. Izabela Ramatowska) 

3. Marta Ramotowska z kl. VIIG 

 (op. p. Józef Janczewski)   

 

MISTRZOWIE JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

KLASA IV 

1. Dawid Domaszewski z kl. IVG (op .p. 

Elżbieta Mieczkowska, p. Karolina 

Jankowska) 

2. Błażej Bajkowski z kl. IVE 

 (op. p. Magdalena Czerwonko) 

3. Kacper Krassowski z kl. IVD 

(op. p. Elżbieta Mieczkowska) 

KLASA V 

1. Marcel Grunwald z kl. VA 

 (op. p. Izabela Wierciszewska) 

2. Lena Mieczkowska z kl. VF 

(op. p. Małgorzata Kowalczyk) 

3. Xawery Sokołowski z kl. VA 

(op. p. Izabela Wierciszewska) 

Aleksander Fronc z kl. VF 

(op. p. Małgorzata Kowalczyk) 

KLASA VI 

1. Borys Świątkowski z kl. VIA 

 (op. p. Izabela Wierciszewska) 

2. Oskar Buczyński z kl. VIB 

 (op. p. Magdalena Czerwonko) 

3. Karol Łepkowski                         VIB 

  (op. p. Magdalena Czerwonko) 

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  

2 0 2 1 / 2 0 2 2  
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KLASA VII 

 1. Justyn Korbel z kl. VIIC 

  (op. p. Magdalena Czerwonko) 

2. Mikołaj Kurowski z kl. VIIC 

(op. p. Magdalena Czerwonko) 

3. Zuzanna Wróblewska z kl. VIIH 

(op. p. Katarzyna Poteraj) 

MISTRZOWIE JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO 

KLASA VII 

1. Nikonezja Armo Z KL. VIIC 

 (op. p. Magdalena Zielińska) 

2. Marcelina Zabielska Z KL. VIIE 

 (op. p. Magdalena Zielińska) 

3. Nel Sęk Z KL. VIIJ 

 (op. p. Teresa Grodzicka) 

MISTRZOWIE MATEMATYKI 

KLASA IV 

1. Igor Duchnowski z kl. IVC 

 (op. p. Anna Wysakowicz) 

2. Artur Modzelewski z kl. IVC 

 (op. p. Anna Wysakowicz) 

3. Piotr Ciszewski z kl. IVA 

(op. p. Hanna Poreda) 

KLASA V 

1. Mateusz Bałazy z kl. VE 

 (op. p. Hanna Poreda) 

2. Maja Norowska z kl. VG 

 (op. p. Katarzyna Krystowczyk) 

3. Anna Śmiarowska z kl. VA 

(op. p. Anna Wysakowicz) 

KLASA VII 

1. Nikonezja Armo z kl. VIIC 

 (op. p. Agnieszka Dobrowolska - Bojar) 

Szymon Chludziński z kl. VIIJ 

 (op. p. Danuta Grażyna Kucharczyk) 

2. Karolina Florczyk z kl. VIIH 

  (op. p. Dorota Święczkowska) 

3. Michał Karpiński z kl. VIIJ 

(op. p. Danuta Grażyna Kucharczyk) 

MISTRZOWIE INFORMATYKI 

KLASA V 

Lena Polkowska z kl. VA  

(op. p. Wojciech Zaorski) 

KLASA VII 

1. Patryk Godlewski z kl. VIIA 

 (op. p. Dariusz Milewski) 

2. Karolina Florczyk z kl. VIIH 

 (op. p. Marzena Laskowska) 

3. Aleksander Krejpowicz z kl. VIIH 

(op. p. Marzena Laskowska) 

MISTRZOWIE PRZYRODY 

KLASA IV 

1. Dawid Kalicki z kl. IVD 

 (op. p. Joanna Nowińska) 

2. Olaf Makowski z kl. IVC 

 (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

3. Artur Modzelewski z kl. IVC 

(op. P. Małgorzata Czerwińska) 

MISTRZOWIE BIOLOGII 

KLASA V 

1. Gabriela Bagińska z kl. VC 

 (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

2. Weronika Mogielnicka z kl. VA 

 (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

3. Lena Domitrz z kl. VB 

  (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

KLASA VI 

Anna Pliszewska z kl. VIA 

 (op. p. Małgorzata Czerwińska) 

MISTRZOWIE GEOGRAFII 

KLASA V 

1. Anna Śmiarowska z kl. VA 

 (op. p. Dariusz Milewski) 

2. Weronika Mogielnicka z kl. VA 

 (op. p. Dariusz Milewski) 

3. Jakub Mroczkowski z kl. VA 

(op. p. Dariusz Milewski) 

KLASA VI 

1. Filip Rudczyk z kl. VIA 

 (op. p. Hanna Bazydło) 

2. Borys Świątkowski z kl. VIA 

 (op. p. Hanna Bazydło) 

3. Paweł Lewandowski z kl. VIA 

  (op. p. Hanna Bazydło) 

MISTRZOWIE PRZEDMIOTÓW 

PRZYRODNICZYCH 

KLASA VII 

1. Patryk Godlewski z kl. VIIA 

 (op. pp. Hanna Bazydło, Jolanta Gwizdon, 

Marta Kalicka, Sylwia Topczewska) 

2. Mikołaj Kurowski z kl. VIIC 

(op. pp. Jolanta Gwizdon, Marta Kalicka 

Laura Wąsowska, Dariusz Milewski) 

3. Nikonezja Armo z kl. VIIC 

(op. pp. Jolanta Gwizdon, Marta Kalicka 

Laura Wąsowska, Dariusz Milewski) 

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  

2 0 2 1 / 2 0 2 2  
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Wyniki konkursu o tytuł Mistrza Ortografii w roku szkolnym 2021/ 2022 

klasy II 

I miejsce – Janusz Gradkowski, kl. IIb - wych. p. Małgorzata Domaszewska 

II miejsce – Bartosz Mieczkowski, kl. IIe – wych. p. Barbara Nowakowska 

III miejsce – Helena Żelechowska, kl. IIc – wych. p. Lidia Obiedzińska 

klasy III  

I miejsce – Filip Borkowski, kl. IIIc - wych. p. Mariola Wityńska i p. Marta Choińska 

II miejsce –Natalia Ławska, kl. IIId – wych. p. Katarzyna Dziekońska 

III miejsce – Anna Przyborowska, kl. IIIa – wych. p. Magdalena Żok 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Przedstawienie Teatru Profilaktycznego „Kurtyna” 

15.06.2022r. na czwartej godzinie lekcyjnej klasy VIII miały okazję uczestniczyć 

w przedstawieniu teatralnym zatytułowanym ,,Cisza’’.  

Jego bohaterami było dwoje nastolatków: Maciek - otwarty na pomoc innym i zawsze 

chętny do wysłuchania oraz rozwiązania problemów innych, oraz Tosia - dziewczyna, która 

skupiona jest na sobie. 

Gdy chłopak próbuje jej opowiedzieć o swoich problemach, ona lekceważy to i odchodzi, 

aby spotkać się ze swoimi przyjaciółkami. Maciek sam musi zmierzyć się ze problemami 

rodzinnymi i odrzuceniem. Wkrótce nastolatek próbuje targnąć się na swoje życie. Jego 

matka jest zdziwiona i nie dowierza . Dowiaduje się ona o tym, że jej syn brał narkotyki oraz 

pił alkohol po to, aby zapomnieć o problemach w domu. 

Spektakl porusza problemy nastolatków: depresję, osamotnienie, nieradzenie sobie 

z problemami rodzinnymi. Na koniec przedstawienia aktorzy opowiedzieli widzom, gdzie 

szukać pomocy, gdy znajdują się w trudnej sytuacji.  

Przedstawienie to zmusiło widzów do refleksji nad relacjami z rodzicami oraz ukazało, 

jak ważna jest możliwość dzielenia się z kimś swoimi problemami i poszukiwania pomocy. 

Magdalena Szumska, kl. VIIIh  

Pouczająca wycieczka 

3 czerwca 2022 r. wraz z klasą 8c wyruszyliśmy na wycieczkę do Białegostoku. Pierwszym 

miejscem, które mieliśmy odwiedzić, było Muzeum Pamięci Sybiru. Mogliśmy w nim wysłuchać 

historii przesiedleń i wywózek na Syberię. Dowiedzieliśmy się tam o trudnych czasach, w jakich 

musiało żyć pokolenie Kolumbów. Wszyscy odczuwaliśmy żal i współczucie wobec tych osób, które 

przeżywały wywózkę na Syberię. Dowiedzieliśmy się również tego, jak wyglądała praca i dzień 

więźniów oraz jak wyglądała nauka w tamtym czasie. Z ciekawością słuchaliśmy historii 

opowiadanych przez przewodnika.  

Później wybraliśmy się do Galerii Białej, w której mogliśmy chwilę odpocząć i zajść do sklepów.  

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Epicentrum, które mieści się na Stadionie 

Jagielloni. Większość atrakcji związana była z takimi przedmiotami, jak fizyka i chemia. Mieliśmy 

możliwość pojeździć na motorze, podbijać piłkę w specjalnym pomieszczeniu, kręcąc się w kółko, 

wydrukować napis w drukarce 3D, zobaczyć przez gogle, jak to jest, gdy siedzi się w wagoniku na 

rollercoasterze, polatać na symulatorze samolotu, poćwiczyć swój refleks poprzez naciskanie 

podświetlanych guzików na czas czy położyć się na łóżku z gwoźdźmi. To wszystko sprawiło nam 

dużo radości. Zmęczeni i głodni pojechaliśmy do McDonald's, aby uzupełnić swoją energię, a potem 

wróciliśmy do Łomży. 

Ten dzień na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Dzięki zwiedzaniu Muzeum Pamięci 

Sybiru mogliśmy inaczej spojrzeć na historię naszego państwa. 

Magdalena Szumska, kl. VIIIh 

6 – STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ  

O  t y m  w a r t 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  



Coś się kończy… 

Promień słońca mnie obudził,  
w dali gdzieś zaśpiewał ptak.  

Przed moimi oczyma 
znów przebiegło osiem lat. 

Pierwsza klasa, pierwsza lekcja,  
w moich oczach chyba strach? 
Lecz ciekawość tego świata  

wciąż mnie gdzieś do przodu pcha.  
Ale kiedy to minęło? 

Me dzieciństwo, słodki świat! 
Dzisiaj sobie pomyślałem: 
Ja już mam 14 lat!  

Jutro kończę podstawówkę. 
Zaraz zacznę dalej iść.  

Lecz te lata tu spędzone  
zawsze będą mi się śnić! 

  Szymon Dębski, kl. VIIIc 

 

 

 Kochana szkoło  

wspomnień tak wiele tu stworzyliśmy  

przez pierwszy szczebel edukacji przeszliśmy 
teraz czas na wybranie swojej własnej ścieżki 
pełnej wyzwań, doświadczeń, wrażeń i radości 

i choć wielu z nas wyczekiwało tego momentu 
opuszczenie naszej szkoły nie obejdzie się  

bez smutku, przykrości, tęsknoty i lamentu 

  Antonina Pisalska, kl. VIIIc 

 

Życzenie na wakacje 

Deszcz to taka dziwna sprawa,  
nawet w lecie ciągle pada.  
Nie ma słońca ani skwaru, 

tylko woda i moc komarów! 
Ludzie smutni i markotni -  

no bo co dzień ciągle mokrzy! 
Kiedy zmieni się pogoda  
i otuchy słońce doda? 

Mam nadzieję, że za dwa tygodnie, 
zrobi w końcu się pogodnie! 

Słońce w końcu przegna deszcz! 
Bo to czas wakacji jest!  

Szymon Dębski, kl. VIIIc 

 

*** 

Osiem lat w jednej klasie,  
Ponad dwa tysiące dni 
I nadchodzi dzień rozstania,  

Pewnie znów popłyną łzy.  
I nie łzy małego chłopca,  

Który bał się do szkoły iść, 
Tylko łzy prawie faceta,  
Przed którym niepewne dni. 

Nowa szkoła, 
Nowi kumple, 

Pewnie cały nowy świat, 
Ale do mej „dziesiąteczki” 
Będę wracał przez sto lat.  

Szymon Dębski, kl. VIIIc 

 Pory roku 

Chwilę temu był tu wrzesień.  
Dużo liści kolorowych, ósma klasa  
Obowiązków pełno nowych.  

Chwilę temu świat był biały.  
Wtedy ptaki nie śpiewały.  

Wtedy zimno panowało.  
Wszystko śniegiem otulało.  
Chwilę temu kwiecień witał.  

Słońca blaskiem nas zabawiał  
i kwiatuszki pozasadzał. 

Lato ciepłe wnet nadejdzie, 
Wszelkie zimno w dal odejdzie. 
Podstawówkę już kończymy 

I ogromnie się cieszymy.  

Antonina Pisalska, kl. VIIIc 

 

P o ż e g n a n i e  z e  s z k o ł ą  

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

11 czerwca, w sobotę odbył się festyn zorganizowany przez samorząd uczniowski naszej 

szkoły. Uczniowie i nauczyciele mogli dołożyć swoją cegiełkę w projekcie i swoją pracą 

pomóc w zebraniu pieniędzy na leczenie Filipka 

Nowackiego – chłopca z naszego miasta i rejonu 

szkoły, który choruje na jedną z najbardziej 

wyniszczających chorób – SMA. Czasu zostało mało, 

a dziecko jak najszybciej potrzebuje najdroższego 

leku na świecie, którego cena przez inflację wzrosła 

aż do 10 mln złotych. Chociaż jest taki drogi, to jedna 

dawka pozwoli 

dziecku 

wyzdrowieć.  

Podczas festynu mogliśmy skorzystać z takich 

atrakcji jak: dmuchane zamki, spotkanie z alpaką czy 

rozmowa z policjantami. Dla głodnych i spragnionych 

było wiele różnych przekąsek, np. ciastka, wata cukrowa, 

kiełbasa, popcorn.  

Na boisku szkolnym został rozegrany mecz 

pomiędzy uczniami naszej szkoły, a pracownikami 

Urzędu Miasta. Tę rywalizację wygrała drużyna 

z prezydentem Łomży na czele. Natomiast przed nasza 

szkołą odbywały się występny artystyczne uczniów 

SP10. Wiele osób zaskoczyło nas umiejętnościami 

artystycznymi i tanecznymi. 

Oprócz uśmiechu na twarzach dzieci odwiedzających 

festyn na ich rękach zobaczyliśmy kolorowe, brokatowe 

tatuaże zrobione przez jedną z naszych koleżanek.  

Sam festyn uważam za udany – zebraliśmy trochę 

pieniędzy i może nie jest to tyle, ile potrzebuje Filipek, 

ale należy pamiętać, że każda taka akcja przybliża nas do 

celu – uratowania zdrowia chłopca. 

Olivia Makowska, kl. VIIIe, uczniowie z klasy VIIIh 
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W czasie festynu zebrano kwotę  24570 zł. Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego dziękują wszystkim Darczyńcom. 
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Łomża biega od Przedszkola do Juniora 

1 czerwca wybraliśmy się na Stadion Miejski, by uczestniczyć w imprezie pod hasłem 

Łomża biega od Przedszkola do Juniora. Z okazji Dnia Dziecka czekało na nas wiele atrakcji. 

Wspinaliśmy się na ściankę, chłopcy korzystali z miniboisk piłkarskich, były też dmuchane 

atrakcje, zajęcia z animatorami, z żołnierzami i wiele innych. Na koniec dostaliśmy świeżutkie 

bułeczki i soczki do picia. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe upominki. Wróciliśmy do 

szkoły pełni wrażeń. Chcielibyśmy, aby ten dzień był częściej, a nie tylko raz w roku.  

Uczniowie klasy IIe z wychowawczynią Barbarą Nowakowską 

   

  
 

Zawody klas pierwszych 

1.06.2022 r. w naszej szkole odbyły się zawody sportowe klas pierwszych. Zostały one 

zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. 

Wydarzenie rozpoczęło się około godziny 9.40 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. 

Najpierw wystąpiła grupa taneczna o nazwie „Shakirki”, w której skład wchodziły uczennice 

klasy VIIIc. Po zakończeniu występu rozpoczęły się zawody. Dzieci z klas pierwszych brały 

udział w rozmaitych konkurencjach sportowych. Czas potrzebny na przygotowanie zespołów do 

nowej rywalizacji wypełniały występy artystyczne innych uczniów. Uczniowie klas drugich i 

trzecich z zapałem kibicowali swoim młodszym kolegom.  

Rywalizacja między klasami była wyrównana, ale ostatecznie wyłoniono zwycięzców: I m. - 

kl. IIg, II m. - IIc, III m. - IIb. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. 

Antonina Pisalska, kl. VIIIc 
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Tratwą przez Dunajec 

 W czasie wakacji spędzanych w Pieninach, razem z moimi dziadkami, mamą i starszą 

siostrą wybraliśmy się na ciekawą wycieczkę. Postanowiliśmy połączyć trasę rowerową ze 

spływem Dunajcem. W przeddzień podróży dokładnie przestudiowaliśmy mapę 

i przeanalizowaliśmy trasę, którą mieliśmy przebyć. 

 Następnego ranka po śniadaniu poszliśmy do 

wypożyczalni rowerów w Krościenku po jednoślady. 

Stamtąd ruszyliśmy w trasę. Po wyjeździe z miasta 

przemierzaliśmy na rowerach malowniczą okolicę. 

Jadąc prawym brzegiem Dunajca między drzewami, 

czułem pozytywne oddziaływanie natury. Otaczająca 

mnie przyroda napełniała mnie dobrą energią i skłoniła 

do zrobienia kilku pięknych fotografii. Znalazły się na 

nich m. in. malownicze szczyty gór połyskujące w 

słońcu wody Dunajca i różne gatunki ptaków.  Po 

pewnym czasie przekroczyliśmy granicę polsko-

słowacką biegnącą przez most wiszący nad 

zbiornikiem wodnym. W Sromowcach Niżnych oddaliśmy rowery i udaliśmy się nad Dunajec. 

Nad brzegiem rzeki, wycieńczeni długą podróżą, zjedliśmy obiad i czekaliśmy na flisaków. Parę 

minut później wsiedliśmy na tratwy i popłynęliśmy w dół rzeki. Wartki nurt kołysał naszymi 

łodziami, zapewniając nam wiele atrakcji. Płynąc u podnóża gór mogliśmy podziwiać Sokolicę - 

najwyższy szczyt Trzech Koron. W rzece obserwowaliśmy wiele ryb, a w lesie na gałęzi - 

bociana czarnego. W pewnym momencie ptak zniknął nam z oczu na kilka chwil. Gdy znów się 

pojawił, mogliśmy obserwować jego lekko wilgotne, hebanowe upierzenie, które pięknie 

połyskiwało w ciepłych promieniach słońcu. Wielką frajdę sprawiało mi wiosłowanie wraz z 

flisakami. Podziwiałem ich trudną i bardzo odpowiedzialną pracę. Przewożenie wielu turystów 

na płaskich tratwach po rwących i bardzo głębokich wodach szerokiej rzeki jest nie lada 

wyzwaniem. Panowie wykonywali swoją pracę bardzo sprawnie, jednocześnie swobodnie 

gawędząc z turystami o urokach Pienin i Dunajca. Spływ kończył się w Szczawnicy, ale 

poprosiliśmy flisaków, żeby popłynąć razem z nimi do samego Krościenka. 

 Ten dzień obfitował w niezapomniane wrażenia. Przebieg wycieczki pamiętam do dzisiaj. 

Razem z dziadkami i siostrą lubimy usiąść wspólnie przy herbacie i powspominać tamte 

wydarzenia. Mam nadzieję, że nadchodzące wakacje będą równie emocjonujące. 

Jan Kochanowski,, kl. VIII c 

 
 Przyjaciel 

Gdy jest nam źle, a świat nas dobija 

Przychodzi przyjaciel i smutek przemija. 

Spotkanie z nim zawsze, o każdej porze  

Na wszystkie smutki najlepiej pomoże. 

Wspólne rozmowy, spacery wieczorem 

Kończą się zawsze dobrym humorem. 

I choć znajomych wokoło wielu,  

Tyś najważniejszy, mój przyjacielu!  

Julia Wierzbowska i Aleksandra Lesiak, kl. VIIIh 

Marzenia letnie 

Dojrzały już czereśnie. 

Letnie dni mijają mi jak we śnie. 

Leżę na trawie i marzę, 

Że w końcu się odważę. 

Pojechać na koniec świata 

Tego lata. 

Antonina Pisalska, kl. VIIIc 
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Wakacyjny wyjazd 

Powoli otworzyłam oczy, słysząc dźwięk budzika, co oznaczało, że wybiła 6 rano. 

Wstałam, założyłam mój ciemnozielony mundur i udałam się do kuchni. 

- Cześć, córeczko, jak się spało?- powitała mnie mama, która właśnie wychodziła do pracy. 

- Hej, nawet dobrze. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że to już dzisiaj. 

- Od tygodnia mówisz tylko o tym wyjeździe, więc też się cieszę, że to już dzisiaj, bo 

kolejnego tygodnia bym nie zniosła. - zaśmiała się. 

- Tak ten wyjazd będzie niezapomniany. 

- Domyślam się. Muszę już lecieć, nie zapomnij zamknąć drzwi na klucz. 

- Dobrze, do zobaczenia za trzy dni - pożegnałam się. 

Zjadłam płatki, wzięłam mój plecak i wyszłam z mieszkania. Na miejscu zbiórki byłam po 

10 minutach. Przywitałam się ze wszystkimi i przyznam, że wyglądało to naprawdę ładnie, jak 

grupa 5 osób stała ubrana w identyczne mundury. Janek wpadł na pomysł, aby upamiętnić ten 

moment, robiąc wspólne zdjęcie. Po chwili dołączyła do nas nasza drużynowa Ala 

i wyruszyliśmy w pieszą wędrówkę do miejsca naszego biwaku. Po godzinie marszu dotarliśmy 

do celu. Na początek postanowiliśmy rozłożyć namioty, przy czym było dużo śmiechu, gdyż 

Julka, rozkładając namiot z Kacprem, puściła linkę, a chłopak utknął pod spodem.  

Kiedy w końcu udało się nam rozłożyć trzy namioty, udaliśmy się na ściankę 

wspinaczkową. Znajdowała się niedaleko od naszego miejsca biwakowego, więc pół godziny 

później byliśmy na miejscu. Mieliśmy ze sobą potrzebny sprzęt, więc rozpoczęliśmy między sobą 

rywalizację, kto pierwszy dotrze na górę. Jako pierwsze poszłyśmy ja z Leną, a reszta grupy 

kibicowała nam z dołu. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji dotarłam najszybciej na górę, 

nacisnęłam przy tym duży czerwony przycisk oznaczający osiągnięcie celu. Kiedy zeszłyśmy na 

ziemię, weszła kolejna dwójka, a za nimi jeszcze następna. Spędziliśmy tak dwie godziny. 

Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną do miejsca naszego biwaku, 

gdzie odpoczęliśmy w namiotach i zjedliśmy kanapki przygotowane wcześniej w domu. 

Następnie udaliśmy się nad jezioro. Po wysłuchaniu wskazówek ratownika dotyczących 

bezpieczeństwa, wskoczyliśmy do wody. Pływaliśmy, śmialiśmy się i robiliśmy zawody 

w pływaniu. Po wcześniejszych uzgodnieniach z ratownikiem i sprawdzeniu powierzchni pod 

wodą skakaliśmy z pomostu. W taki sposób minęło nam całe popołudnie. Wróciliśmy do obozu 

i rozpaliliśmy ognisko. Upiekliśmy kiełbaski, a nasza drużynowa wyjęła gitarę. Zaczęła grać, 

a my śpiewaliśmy, by umilić sobie czas. Kiedy wybiła godzina 22, wszyscy udaliśmy się do 

swoich namiotów, życząc sobie dobranoc. Był to wspaniały, ale wyczerpujący dzień, więc nawet 

nie wiem, kiedy zasnęłam.  

Obudziły mnie pioruny i krzyki. Sprawdziłam godzinę, była pierwsza w nocy. Wyszłam 

z namiotu, aby sprawdzić, co się dzieje. Była burza i wiał silny wiatr. Nieopodal zobaczyłam 

Julkę, która krzyczała, a jej noga była cała we krwi. Na jej namiot spadło drzewo. Obok niej stała 

drużynowa, która wzięla ją pod ramię i poprowadziła ją w stronę polany, krzycząc przy tym, 

żebyśmy uciekali. Byłam w szoku, nie mogłam się ruszyć, a nogi miałam jak z waty. Podbiegł do 

mnie Kacper. Zaczął mnie uspokajać. Dopiero wtedy udało mi się ruszyć z miejsca. Ruszyłam 

w stronę mojego namiotu, gdzie została Lena. Kacper krzyknął za mną, żebym się pośpieszyła. 

Ledwo go słyszałam przez ten hałas, krzyknęłam, żeby wziął Janka i żeby uciekali. Weszłam do 

namiotu i zobaczyłam Lenę szukającą czegoś w plecaku. Zaczęłam krzyczeć, że musimy uciekać, 

ale ona mnie nie słuchała i dalej czegoś szukała. Zdenerwowana i przestraszona wybiegłam 

z namiotu i zaczęłam biec w stronę, w którą wcześniej udała się reszta drużyny. Nie wiem, czemu 

zostawiłam ją tam samą, bałam się. Myślałam, że zaraz ją zobaczę biegnącą za mną, ale tak się 
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nie stało. Nie miałam pojęcia, gdzie są inni, ale widząc pioruny, postanowiłam pobiec w stronę 

jeziora. Weszłam do wody i to tam postanowiłam przeczekać burzę. 

Bałam się. Miałam też nadzieję, że Lena znalazła resztę i to z nimi jest. Po jakimś czasie 

burza i wichura ustały, a ja przemoczona wyszłam z wody i poszłam do obozowiska. Zobaczyłam 

karetkę, drużynową, Julkę, Janka, Kacpra, ale nigdzie nie było Leny.  

- O, jak dobrze, że jesteś, już się zaczynaliśmy martwić - powitała mnie Ala. 

- Nie ma z wami Leny?- zapytałam. 

- Niee, myśleliśmy, że jest z tobą - odpowiedziała mi, a ja się przeraziłam. 

- Gdzie jest Lena?- krzyknęła drużynowa. 

A ja odwróciłam się w stronę drogi, którą przyszłam i zaczęłam nią biec. Przerażona 

miałam w głowie najgorsze scenariusze. Po chwili dotarłam na miejsce naszego biwaku. Mój 

namiot, w którym zostawiłam Lenę był przygnieciony przez drzewo. Po chwili obok mnie stał 

zdyszany Kacper, ratownicy medyczni i strażacy. Przesunęli drzewo i wyciągnęli z namiotu 

Lenę. Byłą cała potłuczona i we krwi. Usłyszałam krzyki: ,,Nie ma oddechu!”, a później:,,Brak 

pulsu!”Zaczęłam płakać. Przez łzy widziałam jak jeden z ratowników wyciąga defibrylator. 

Zaintubowali ją i zabrali do karetki, i odwieźli do szpitala. Czułam się bezradna i bezsilna. To 

wszystko była moja wina. Gdybym jej nie zostawiła, pewnie nic by się nie stało. Powinnam była 

wyciągnąć ją za rękę z namiotu i uciec razem z nią. Po chwili przyjechała moja mama i zabrała 

mnie do domu. Miałam wyrzuty sumienia, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Siedziałam 

załamana, okryta kocem z kubkiem herbaty, czekając na telefon od mamy Leny z wiadomością 

o jej stanie. To były najgorsze godziny w moim życiu. Wykończona przeżyciami tego dnia 

poszłam spać. Rano usłyszałam dzwonek telefonu, zerwałam się z łóżka i pobiegłam do kuchni. 

- Obudziła się..-  
Amelia Kosińska, kl. VIIIh 

 

         
 

Wiosenna pogoda 

Przyszła do nas piękna wiosna. 

Wielką radość nam przyniosła. 

Zaświeciło jasne słonko. 

Zatrzymało się nad łąką. 

Potem zawiał ciepły wietrzyk. 

Z chmurki runął mokry deszczyk. 

Antonina Pisalska, kl. VIIIc 

Lato 

Słonko wzeszło, 

zimno odeszło. 

Mak się czerwieni 

wśród polnej zieleni. 

Skowronek zaćwierka, 

lisek zza drzewa zerka 

Wiewiórka po drzewach skacze, 

trawę ozdabiają mlecze. 

Antonina Pisalska, kl. VIIIc 
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Wakacje w Krakowie  

Po zakończeniu roku szkolnego rodzice Marty wpadli na pomysł wyjazdu do Krakowa. 
Dziewczynce i jej rodzeństwu plan ten niezmiernie się spodobał. Już następnego dnia rano 

wszyscy spakowali walizki, zjedli śniadanie i wsiedli do samochodu. Podróż miała trwać 
około sześciu godzin. Oczywiście nie obyło się bez przygód.  

Gdy tylko rodzina ruszyła w podróż, mama zaczęła się zastanawiać, czy na 

pewno zamknęła dom. Tata postanowił, że zawrócą, aby to sprawdzić. Na miejscu 
okazało się, że dom był otwarty i zapomnieli zabrać kota Milusia. Zamknęli dom, 

zabrali kota i ponownie ruszyli w drogę.  
Podróż szybko minęła. Dzieci w trakcie jazdy spały, tata prowadził auto, zaś 

mamusia czytała książkę. Około godziny osiemnastej rodzina była na miejscu. 

Poszli do recepcji w hotelu, w którym mieli spać.  
– Głodna jestem – powiedziała Ola, najmłodsza z rodziny.  

– Dobrze, zaraz pójdziemy na kolację – odpowiedział tata. Po posiłku 
wszyscy położyli się spać. Następnego dnia poszli zwiedzać kościół Mariacki na 
Starym Rynku w Krakowie, z którego wieży o godzinie dwunastej zaczął wybrzmiewać 

hejnał. Kuba – brat dziewczynek bardzo chciał zobaczyć Zamek Królewski na Wawelu i gdy 
go ujrzał, był tak szczęśliwy jak nigdy. Potem rodzina poszła jeszcze szybko zjeść obiad, a na 

deser nikt nie odmówił sobie lodów.  
Następnym celem wycieczki była Kopalnia Soli w Wieliczce. Podziemia kopalni 

i ogromna sala zrobiły na wszystkich wielkie wrażenie. Po dniu pełnym atrakcji wszyscy byli 

bardzo zmęczeni.  
Niestety to, co dobre, szybko się kończy. Następnego dnia rodzina musiała wracać już do 

domu. Uczestnikom wycieczki bardzo spodobał się Kraków. Postanowili, że wrócą tu 
w następnym roku.  

Lena Żebrowska, kl. Vg 
 

Poranek 

Szósta rano, a już słońce mocno świeci 
Ptaki głośnym śpiewem budzą nawet dzieci 

Szum zielonych liści, zapach pierwszych kwiatów 
A za oknem obraz pięknych krajobrazów.  

Czy to wiosna, czy to lato nas już wita?  
Jest tak ciepło, że co włożyć dziś, nie pytam 
Wianek plotę z polnych kwiatów na swą głowę  

Chcę tę wiosnę z sobą zabrać, lecz czy mogę?  
Ona barwi świat cudami, które tworzy 

Zanim rano człowiek oczy swe otworzy  
I po krótkiej chwili ranną rosą  
Biegać może już po łące całkiem boso.  

Jest to wielce zjawiskowa pora roku, 
Żadna inna nie dorównuje jej kroku.  

Wiosną budzi się do życia wszystko wkoło  
Wiosną wszystkim jest zielono i wesoło.  

Julia Wierzbowska, Julia Kurpiewska, k l. VIIIh 

 Pani wiosna 

Nadeszła już wiosna.  

Taka radosna i kochana. 
Od długiego czasu wyczekiwana.  
Bociany głośnio klekoczą,  

a żaby dźwięcznie rechoczą.  
Rośliny pięknie się zielenią,  

a czerwone tulipany rumienią  

Antonina Pisalska, kl. VIIIc 

 Maj 

Wiosna to maj zielony 

I mój miesiąc ulubiony.  
Słońce coraz mocniej świeci 

I do zabawy zachęca dzieci.  
Pogoda wycieczkom rowerowym sprzyja,  
Aż miło patrzeć jak przyroda się rozwija. 

Antonina Pisalska, kl. VIIIc 
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Czy stajemy się zbyt zależni od technologii? 

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy bylibyście w stanie funkcjonować bez smartfonów, 

smartwatchy, komputera lub robotów sprzątających?  

Na początku opowiem o sieci połączeń między urządzeniami komputerowymi, czyli 

o Internecie. Internet jest nie tylko przydatny w komunikacji, ale służy również w celach 

rozrywki. Smartfon jak i telefon to przykładowe urządzenia, na których udostępniono 

Internet. Czy wiedzieliście, że kiedyś telefony były podłączane na stałe kablem do gniazdka 

z prądem, rozmowy prowadzone były przez słuchawkę na sprężynowym kabelku, a każda 

minuta rozmowy kosztowała naszych dziadków sporo pieniędzy? Obecnie dzięki postępowi 

technologii albo kupujemy abonament i mamy nieograniczone rozmowy w określonym 

czasie, albo płacimy z góry ustaloną kwotę pieniędzy i możemy rozmawiać, dopóki nie 

skończą nam się środki na koncie.  

Internet stale się rozwija. Wszyscy mamy dostęp do przeglądarki Google, w której 

między innymi możemy czytać interesujące nas wiadomości, wchodzić na przeróżne strony 

informacyjne, portale, przeglądać zdjęcia ciekawych miejsc na świecie lub o dowolnej porze 

oglądać filmy. Korzystanie z Internetu jest przyjemne i pożyteczne, jednak zarazem jest 

bardzo wciągające i uzależniające. Zbyt długi czas spędzany w Internecie często skutkuje 

zapominaniem o otaczających nas ludziach, a świat wirtualny staje się ważniejszy niż ten 

otaczający nas na żywo. Internet skrywa bardzo dużo ciekawych, śmiesznych, wciągających, 

edukacyjnych materiałów. Jednak trzeba pamiętać, aby nie przesadzać z ilością czasu, który 

w nim spędzamy, ponieważ możemy się niebezpiecznie uzależnić.  

Komunikacja internetowa i telefoniczna jest bardzo potrzebna, ponieważ to dzięki niej 

mamy możliwość porozmawiania z osobami przebywającymi bardzo daleko i bez niej na 

pewno żyłoby nam się trudniej. Jesteśmy zależni od technologii i w wielu sytuacjach nie 

moglibyśmy z niej zrezygnować. Na przykład bez specjalnych komputerów pilot nie mógłby 

dotrzeć bezpiecznie na miejsce, ambulans bez szybkiego zawiadomienia nie byłby w stanie 

pomóc rannej osobie. Stały rozwój technologiczny doprowadził do budowy elektrowni 

wiatrowych. Znany wszystkim obecnie recykling daje drugie życie niepotrzebnym książkom, 

papierowym lub plastikowym opakowaniom. W przypadku wrogiego ataku radary oraz 

maszyny monitorujące dają szansę na bezpieczeństwo międzynarodowe i umożliwiają szybkie 

reakcje odpowiednich osób. Nie wykorzystując technologicznych wynalazków, lekarze 

mieliby mniejsze szanse w ratowaniu życia pacjentów po zatrzymaniu pracy serca, a wiele 

przedwcześnie narodzonych dzieci nie mogłoby prawidłowo rozwijać się poza organizmem 

matki. W obecnym świecie ludzie nie są w stanie zrezygnować z urządzeń takich jak 

inkubator lub defibrylator. Zmywarki lub nowoczesne pralki nie tylko pozwalają na 

zaoszczędzenie wody, ale również oszczędzają nam czas, który możemy poświęcić naszym 

bliskim lub własnemu hobby. 

Według mnie jesteśmy zależni od stale rozwijającej się technologii. Jednak musimy 

zachować umiar i nie dopuścić do sytuacji, w której to technologia zacznie rządzić ludźmi. 

Bez niej świat straciłby wiele, ale trzymajmy rękę na pulsie, aby sytuacja nie wymknęła się 

spod kontroli. 

Jakub Perkowski, kl. 4e 
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rys. Stanisław Domitrz, kl. IVa 

N a s z e  p r a c e  

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



 

Aleksandra Lesiak, Julia Wierzbowska, kl. VIIIh 

 

+ c  wer  bek szkoła + lnego 

Maja Norowska, kl. Vg 

KRZYŻÓWKA 

     

1. 

       

    

2. 

        

 

3. 

           

   

4. 

         
5. 

            

     

6. 

       

  

7. 

           

1. Pakujesz ją przed wyjazdem. 

2. Śpisz w nim na biwaku. 

3. Odpoczywasz na nim w ogrodzie. 

4. Dużo go na plaży. 

5. Szczyt góry. 

6. Zbiornik wodny mniejszy niż morze. 

7. Jeździsz na nim latem. 

Patrycja Chludzińska, kl. Vg 
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