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Chwila z Patronem 

 

XVII Dzień Papieski 

 W piątek, 6 października 2017 roku, w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się 

uroczysty apel z okazji XVII Dnia Papieskiego. Uczestniczyli w nim dyrekcja, nauczyciele 

i uczniowie klas IV-VII oraz gimnazjum. W tym dniu obowiązywał strój uczniowski. 

W czasie uroczystości uczniowie klas siódmych i gimnazjum zaprezentowali występ pod 

hasłem „Idźmy razem z nadzieją”. Wszystkich 

wzruszyły wspomnienia momentu wyboru Karola 

Wojtyły na papieża, wiersze św. Jana Pawła II oraz 

wykonane przez solistów i zespół pieśni. Dzięki 

występowi przypomniałem sobie ważne chwile z życia 

Patrona, a dzięki prezentacji wyświetlonej na koniec 

poznałem myśli Ojca Świętego, które zawierały nauki 

będące radami dla młodzieży.  

Po występie głos zabrała pani wicedyrektor Laura 

Wąsowska, która podziękowała pani Joannie Siwik za 

przygotowanie apelu i wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów plastycznych. 

Akademia bardzo mi się podobała. Moją uwagę zwróciła szczególnie piękna dekoracja 

wykonana z papierowych białych i żółtych kwiatów. 

Jan Kochanowski, kl. IVc 
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Wakacje w górach 

W każde wakacje jeździliśmy z rodziną nad morze, tym razem wybraliśmy się 

w góry. 

Mieszkaliśmy w leśniczówce, którą otaczały łąki różnobarwnych kwiatów. 

Spacerowaliśmy po Krupówkach i pojechaliśmy na Gubałówkę, skąd 

podziwialiśmy piękne szczyty Tatr. Wieczorami przy ognisku słuchaliśmy 

góralskiej muzyki. 

Z podróży przywieźliśmy mnóstwo pamiątek, między innymi góralski kapelusz 

z piórkiem i ciupagę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też tam pojedziemy. 

Julia Bagińska, kl. IVc 

Obóz taneczny 

W tym roku pierwszy raz pojechałam na obóz taneczny, który 

odbywał się w Rajgrodzie. 

Czas spędziliśmy bardzo aktywnie i wymagało to od nas dobrej 

kondycji. Rano zawsze była rozgrzewka, a potem w ciągu dnia trenowaliśmy cztery godziny. 

Po południu organizatorzy obozu wymyślali  nam wspaniałe zabawy, np. szukanie Scoobiego, 

ognisko, dyskotekę, śluby kolonijne. Ja w poszukiwaniach Scoobiego byłam Daphne i miałam 

zwariowany makijaż, który zrobiły mi koleżanki. 

To był cudownie spędzony czas. W przyszłym roku na pewno też pojadę na obóz 

taneczny. 
Klaudia Bargielska, kl. IVc 

Wakacje w Albanii 

W tym roku byłam z rodzicami na wakacjach w Albanii. 

Nocowaliśmy w mieście Gollem przez siedem dni. 

Zwiedzaliśmy wiele miast i zabytków. Najbardziej podobała mi się 

plaża Gjipe, na której postanowiliśmy przenocować. Znajduje się ona 

w kanionie. Prowadzi do niej droga nad urwiskiem. Na plaży są 

słomiane parasole, leżaki z baldachimami oraz bar z pyszną rybą. Po 

nocy przespanej pod gwiazdami dżipem ruszyliśmy w drogę powrotną. 

To były bardzo udane wakacje. Myślę, że będę je długo wspominać. 

Magdalena Kokot, kl. IVc 

Wspaniały dzień 

Uważam, że najważniejsze dla mnie wydarzenie tegorocznych wakacji miało miejsce 

piątego lipca. 

Tego dnia zaraz po obudzeniu się usłyszałem od rodziców zaskakującą wiadomość, że 

mama zaczęła rodzić na dwa tygodnie przed terminem. Mimo 

wielkiego zaskoczenia bardzo się ucieszyłem, bo już tak długo 

czekałem na moją siostrę. Razem z ciocią, która przyszła 

i zabrała mnie do siebie, czekaliśmy na wieści ze szpitala.  

Tuż przed godziną dziewiątą zadzwonił do mnie tata 

i poinformował o przyjściu na świat Tosi. Byłem bardzo 

szczęśliwy i z wielkim podekscytowaniem czekałem na 

przyjazd taty, który obiecał zabrać mnie do szpitala. Po południu mogłem po raz pierwszy 

wziąć moją siostrę na ręce i obiecać jej, że będę dla niej wspaniałym bratem.  

Urodzenie się Tosi spowodowało przełożenie naszych planów wyjazdowych na przyszłe 

wakacje, ale bardzo się cieszę, że siostrzyczka jest z nami.  
Szymon Dębski, kl. IVc 

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

rys. Dominika  

Borawska, kl. If 
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  Jesień 

Szepcze jesień za oknami,  

Tańczą liście różnymi barwami. 

Ponure chmury słoneczko zakryły, 

Boćki gniazda swe opuściły. 

Ranki i wieczory są rześkie, 

Nie zachęcają do spacerów deszcze. 

Na ciepłe kurtki i czapki już pora, 

Nie wychodzę z domu bez parasola. 

Jarzębina czerwienią się do mnie uśmiecha, 

Malutka wiewiórka niesie orzecha. 

Pieczone ziemniaki na polu pachnące, 

Wśród wrzosów grzybów chyba tysiące. 

Założę w kropki kalosze, 

Przyniosę dorodnych jabłek i śliwek pełne kosze. 

Zapach ciasta dom wypełni cały, 

Na jesienne słoty to deser doskonały. 

    Liwia Litwińczyk, kl. IVc 

 

  Jesień 

Skończył się cieplutki wrzesień, 

A wraz z chłodnym deszczem, 

Zjawiła się jesień. 

 

W piękne barwy przystrojona, 

Przyszła jak co roku Ona. 

Zawitała w nasze progi, 

Złotymi liśćmi pokrywając drogi. 

 

W promieniach słońca kolorami mienią się lasy, 

I każda roślina niczym książkowa bajkowa kraina. 

Leśne zwierzęta, także ją już czują, 

Więc z wielkim zapałem zapasy szykują. 

 

Ruda wiewiórka liśćmi głośno szeleści, 

I wkłada do pyszczka, ile może zmieścić.  

Bo gdy listopad mroźny nastanie, 

To po pięknej jesieni, ślad już nie zostanie. 

Roksana Dudzińska kl. IVc 

rys. Marcin Bednarczyk, kl. Ic 

 

rys. Zuzanna Jórzak, kl. Ic 

 

rys. Sandra Cholewicka, kl. Ic 

 

rys. Zuzanna  

Cywińska, kl. Ic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listopad 

Jakieś krótkie teraz dni. 

I słoneczko słabiej lśni. 

A na ziemię prosto z drzew, 

spada z liści jesiennych deszcz. 

 

Tylko drzewa jarzębiny, 

kuszą ptaki swym owocem. 

Bardzo mgliste są poranki. 

Ciemne są jesienne noce. 

Szymon Dębski, kl. IVc 

 

 Nastroje pani jesieni 

Jesień zmienne ma humory. 

Raz przynosi barw bez liku, 

złoci liście, lasy, bory. 

Rozpromienia wokół świat 

i ubiera go w kolory. 

 

Innym razem jest pochmurna, 

szarobura, smutna, zła, 

pełna wiatru, deszczu, słoty... 

Rosi trawę, liście rwie 

i unosi radość gdzieś. 

Jan Kochanowski, kl. IV c 
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 Jesień 

Pani Jesień kolorowa, 

wysoka jest jak brzoza. 

Po parku brodzi  

i nic jej nie szkodzi. 

Maluje liście  

i winogron rozdaje kiście. 

Wiatrem dmucha 

- Ale dzisiaj plucha! 

I babim latem nas żegna. 

 Julia Bagińska, kl. IVc 

 Jesień 

Jesień przyszła, 

pięknie dary nam przyniosła. 

Owocami, kasztanami, 

żołędziami i grzybami... 

Tym się jesień dzieli z nami. 

Aleksander Polkowski, kl. IVc 

 *** 

Jesień rzuca liście złote, 

A ja o tym wszystkim plotę. 

Lecą z góry żółte liście… 

Uśmiecham się złociście!    

Julia Dardzińska,  Justyna 

Modzelewska, kl. Ve 

 

 

 

 rys. Dominika Borawska, kl If 

 

 

rys. Amelka Milewska, kl. If 

Opis klasy 

Moja klasa znajduje się na pierwszym piętrze szkoły. 

Są w niej nowe, ładne meble. Na środku sali znajdują się trzy rzędy ławek i po dwa 

krzesła przy każdej z nich. Siedząc w drugiej ławce w środkowym rzędzie, z przodu widzę 

dużą, rozkładaną tablicę. Po lewej stronie stoi biurko naszych wspaniałych nauczycieli. 

Wzdłuż sali po lewej stronie są okna, a pod nimi na parapetach stoją ładne kwiaty. Po prawej 

stronie mojej ławki znajdują się drzwi wejściowe i dwie tablice. Na jednej z nich umieszczone 

są zdjęcia patrona szkoły Jana Pawła II. Tylna ściana klasy ozdobiona jest plakatami 

z księżniczkami. Na suficie umocowany jest rzutnik multimedialny. 

Miło mi uczyć się w tak pięknie odnowionej i nowoczesnej klasie. 
Natalia Gryc, kl. IIIc 

*** 

Alicja jest moją rówieśnicą i chodzi ze mną do klasy. Dziewczyna jest szczupła, wysoka 

i wysportowana. Ma długie ciemnoblond włosy, które zwykle nosi rozpuszczone. Ala 

zazwyczaj zakłada kolorowe ubrania - najczęściej kraciaste koszule. 

Moja koleżanka jest miła i pomocna. Na lekcjach zwykle zachowuje się cicho jak 

myszka, ale na przerwach można z nią porozmawiać na wiele ciekawych tematów. 

Dziewczyna bardzo dobrze się uczy - jest alfą i omegą w dziedzinie matematyki. Jej piętą 

achillesową jest za to biologia, choć i z niej dostaje bardzo dobre oceny. 

Ala często bierze udział w różnych konkursach, jest również aktywna, jeśli chodzi 

o uroczystości szkolne - należy do pocztu sztandarowego oraz chóru. Jednym z jej talentów 

jest również bieganie - dziewczyna często bierze udział w turniejach lekkoatletycznych. 

Moja koleżanka odznacza się rzetelnością i uczciwością, często służy dobrą radą 

a w trudnych sytuacjach podaje pomocną dłoń.  

Nie istnieją jednak osoby idealne, więc ona ma też swoje wady. Ala, zawsze bardzo 

koleżeńska, jest czasem dosyć nieśmiała. Niezbyt często wychodzi również na dwór, ale 

spowodowane jest to chyba niezwykle napiętym grafikiem. 

Dziewczyna szybko zaprzyjaźnia się z rówieśnikami. Naprawdę cenię sobie znajomość 

z nią i mam nadzieję, że potrwa jak najdłużej. 

rys. Jakub  

Butrynowicz, kl. Ic 

Edgar Bagiński, kl. VIIe 

N a s z e  p r a c e  
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78. rocznica wybuchu II wojny światowej 

18 września w naszej szkole odbył się apel 

z  okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. Miał on na celu zwrócenie uwagi na 

słowa: „Czas  grozy i pogardy ocalmy od 

zapomnienia”. 

Uroczystość została zorganizowana przez 

panią Izabelę Ramatowską. Pani Agata 

Durzyńska zadbała o to, by podniosły i poważny 

ton podtrzymywały pieśni patriotyczne 

w wykonaniu grupy siódmoklasistek. Dekoracje 

wykonała pani Marta Kisiel, a o uwiecznienie uroczystości na zdjęciach dbała pani Hanna 

Bazydło.  

Dzięki prowadzącym uświadomiliśmy 

sobie, ile zła i nienawiści, a także szkód i strat 

spowodowała wojna. Polska cierpiała w tym 

czasie szczególnie, dlatego dumnie cytujemy 

słowa naszego patrona św. Jana Pawła II: 

„Nigdy więcej wojny!” 

W trakcie uroczystości minutą ciszy 

uczciliśmy wszystkich, którzy w tym tragicznym 

czasie zasłużyli się dla wolnej dziś ojczyzny. 

Cześć i chwała bohaterom!  

Izabela Jastrzębska, kl. VIIe 

Święto Chleba 

To był inny dzień niż zwykle. W naszej klasie IIIc we wtorek 19 września robiliśmy 

wspólnie z panią i naszymi mamami chleb.  

Mieliśmy do tego wszystkie potrzebne produkty 

i naczynia oraz najważniejszy składnik , czyli zakwas 

chlebowy. Najpierw mieszaliśmy suche produkty: mąkę 

pszenną, żytnią, sól, ziarna słonecznika, żurawinę, 

czarnuszkę, siemię lniane oraz otręby. Później 

wymieszaliśmy to z wodą, a na końcu dodaliśmy zakwas 

chlebowy. 

Tak przygotowane ciasto przełożone zostało z miski 

do foremek, a później trafiło do pokoju naszej pani, gdzie 

wyrastało całą noc, żeby rano można było nasz chleb upiec w szkolnej kuchni w piecu. Tak 

też się stało.  

W środę 20 września nasza klasa wraz 

z wychowawczynią wybrała się na wycieczkę do piekarni 

"Sulima" w Łomży.  

Tam widzieliśmy cały proces powstawania i pieczenia 

chleba oraz innych wyrobów. Po powrocie z wycieczki 

urządziliśmy w naszej klasie degustację chlebka, który 

sami zrobiliśmy. Smakował wyśmienicie! Zajadaliśmy 

kromki posmarowane swojskim masłem i miodem. 

To były wyjątkowe dni. Jeszcze czujemy smak i zapach upieczonego przez nas pieczywa. 

Piotr Prusaczyk, kl. IIIc 

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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Wycieczka na Farmę Iluzji 

W środę 27 września 2017 roku wraz z uczniami  klasy IIb 

i opiekunami wybraliśmy się do Trojanowa na Farmę Iluzji. 

Zbiórka odbyła się o godzinie ósmej rano przed naszą szkołą. 

Dwadzieścia minut później odjechaliśmy autokarem w kierunku 

Warszawy. Podróż trwała cztery godziny. 

Na miejscu czekał na nas przewodnik. Rozpoczęliśmy zwiedzanie 

od labiryntu z zagadkami, z którego próbowaliśmy znaleźć wyjście. 

Nie było to proste, ale udało nam się wydostać. Byliśmy też 

w krzywym domku. Oglądaliśmy teatr dotyczący 

światła i dźwięku. Bardzo podobało nam się 

muzeum egipskie. Było tam mnóstwo starożytnych 

eksponatów. Jednak największą radość sprawił nam 

park linowy i trampoliny. Wyskakaliśmy się 

i wybawiliśmy za wszystkie czasy. Po wspaniałej 

zabawie mieliśmy czas na zakup pamiątek.  

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do 

Łomży. Była to bardzo udana wycieczka. 

Aleksander Dziemiński, kl. IIIc 

Koncert w naszej szkole 

27.09.2017 r. w naszej szkole odbył się koncert pt. "W muzycznej kuchni", który trwał 

jedną godzinę lekcyjną. Był bardzo ciekawy i głośny. 

Wystąpili w nim czterej artyści z Warszawy. Jeden z nich przedstawił pozostałych 

wykonawców. Konferansjerem był aktor, który ciekawie opowiadał różne historie 

dopasowane do muzyki, np. o kurze i kwoce, o marchewce i mopsie, klopsach i kucharzu. 

Dwóch muzyków grało na instrumentach, jeden na pianinie, a drugi m.in. na talerzu, werblu 

i kociołku. Kiedy się zamykało oczy, to można było sobie wyobrazić ilustrowane muzycznie 

historie.  

Koncert bardzo mi się podobał i myślę, że nie tylko mnie. Z przyjemnością obejrzałabym 

go jeszcze raz. 
Karolina Nowocińska, kl. Vf 

Beethoven – portret kompozytora 

16 października 2017r. o godz. 10.45 odbył się w naszej szkole koncert Filharmonii 

pt. ,,Ludwig Van Beethoven – portret kompozytora - głowa pełna dźwięków”. Ta audycja 

miała na celu przybliżyć nam życie i twórczość tego kompozytora. 

Na początku dowiedzieliśmy się, kiedy i gdzie urodził się Ludwig Van Beethoven. 

Prowadzący opowiadał, że mały Ludwig bardzo lubił muzykę i kiedy miał cztery lata, jego 

tata, który był tenorem, zaczął uczyć go gry na fortepianie. Gdy chłopiec miał siedem lat, grał 

już bardzo trudne melodie chwilami lepiej niż jego ojciec. Dlatego ojciec wysłał go do 

Wiednia do najlepszego nauczyciela, gdzie skomponował dużo piosenek i opublikował je. 

Beethoven po kilku latach pobytu w Wiedniu poznał dziewczynę o imieniu Eliza 

i skomponował dla niej piosenkę pt. ,,Dla Elizy”. Kiedy miał 20 lat, zaczęły się pojawiać 

pierwsze oznaki zanikania słuchu, ale Ludwig nie przestał komponować. Gdy miał około 50 

lat, skomponował ostatnią 9 symfonię, czyli ,,Odę do radości”. Swój ostatni koncert jako 

dyrygent poprowadził głuchy. Kilka lat później zmarł w Wiedniu. 

Wiadomości biograficzne poprzeplatane były występami fortepianisty, skrzypaczki 

i wiolonczelistki, którzy wykonywali utwory Beethovena.  

Bardzo podobał nam się koncert i z niecierpliwością będziemy już czekać na kolejny.  

Bartosz Weber, kl. Vf 

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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Coroczna pielgrzymka 

2 października wyruszyliśmy spod szkoły na 

zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który miał się 

odbyć w Częstochowie 4 października. Do 

uroczystości na Jasnej Górze pozostawały dwa dni, 

w czasie których mieliśmy zwiedzać południe Polski.   

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, było 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

w Oświęcimiu. To miejsce wywarło na mnie duże 

wrażenie. Stare budynki i liczne ekspozycje 

przedstawiające życie w obozie koncentracyjnym 

nadały temu  obiektowi  jeszcze więcej mrocznej 

tajemniczości. Po zwiedzeniu jednej części muzeum 

pojechaliśmy do drugiej. Tu zobaczyliśmy kolej, którą 

więźniowie w czasach II wojny światowej byli 

zwożeni przez niemieckich nazistów do obozu 

zagłady. Widzieliśmy też baraki, w których mieszkali 

osadzeni tu ludzie.  

Po długim zwiedzaniu każdy był zmęczony 

i głodny, dlatego wyruszyliśmy do hotelu w Żywcu.  

Następnego dnia wyruszyliśmy w dalszą drogę. Tego dnia pogoda nie była wymarzona, 

ale mimo drobnego deszczu wjechaliśmy w Szczyrku wyciągiem na szczyt Beskidu 

Śląskiego. Później zwiedziliśmy skocznię w Szczyrku. Po półgodzinnej przerwie 

wyruszyliśmy do Wisły, aby obejrzeć kolejną skocznię. Po zwiedzaniu czekały na nas trzy 

godziny jazdy do Częstochowy. Po rozpakowaniu się, każdy przygotował się do Apelu 

Jasnogórskiego, który odbywał się w kaplicy Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Kiedy 

o 21:40 wróciliśmy do pokoi, byliśmy zmęczeni i położyliśmy się spać.  

Ostatniego dnia pielgrzymki podzieliliśmy 

się na dwie grupy - poczty sztandarowe udały 

się na wały, a pozostali zajęli miejsce na 

błoniach. W oczekiwaniu na mszę świętą 

odmówiliśmy różaniec. O godzinie 11.00 

rozpoczęła się msza święta, której 

przewodniczył biskup Henryk Tomasik, 

duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

Homilia nawiązywała do tematyki i hasła 

przewodniego XVII Dnia Papieskiego - 

„Idźmy naprzód z nadzieją”. Na zakończenie 

odczytano akt zawierzenia Matce Bożej 

Królowej Polski oraz wspólnie zaśpiewaliśmy 

hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Potem 

zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie 

i wyruszyliśmy do Łomży. 

Ten wyjazd na pewno zapamiętam na 

długo. Zwiedziłam wiele ciekawych miejsc 

i reprezentowałam naszą szkołę na zjeździe 

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Bardzo się 

cieszę, że uczestniczyłam w tym wyjeździe. 

Alicja Przeździecka, kl. VIIe 
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Katarzyna Szumska, kl. Ve 

 

Ślubowanie pierwszoklasistów 

Kilka dni temu, 26 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie 

pierwszoklasistów i pasowanie ich na uczniów. 

Każda pierwsza klasa miała uczniowskie czapki w różnych kolorach. Pamiętam, że 

podczas mojego ślubowania były zamiast nich kokardki. O godzinie 16
30 

na salę 

gimnastyczną przybyli już wszyscy. Każdy pierwszoklasista był podekscytowany 

i z niecierpliwością czekał na rozpoczęcie uroczystości. Takie uczucia towarzyszą chyba 

każdemu, kto przeżywa jakiś ważny moment, który dzieje się tylko raz w życiu.  

Po przywitaniu gości przez pana dyrektora i rodziców pierwszoklasistów głos zabrała 

pani dyrektor. Następnie Klaudia, koleżanka z siódmej klasy, w imieniu starszych kolegów 

zapewniła pierwszaczków o życzliwości i pomocy.  

Po przemowach rozpoczęło się ślubowanie. Na sali nie było słychać nikogo oprócz pana 

dyrektora odczytującego tekst przysięgi. Każdy wsłuchiwał się w jej słowa. 

Następnie nadeszła pora na drugi najważniejszy moment - pasowanie na ucznia. Kolejne 

grupy z pierwszych klas wychodziły na środek, aby stać się uczniami. Wszyscy 

pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów dużym ołówkiem, a następnie każdy dostał 

dyplom. 

Chwilę później emocje opadły, a dzieci zaprezentowały część artystyczną. Było w niej 

mnóstwo pięknie wyrecytowanych wierszyków i zaśpiewanych piosenek. 

Na koniec każda klasa udała się na poczęstunek. Ten dzień pozostanie w pamięci 

uczniów, rodziców i wychowawców. 
Aleksandra Żebrowska, kl. VIIf 

   Czy można otrzymać list z przyszłości? 

27.10.2017 r. uczniowie klas V, VI i VII, którzy wzięli udział w konkursie pt. List 

z przyszłości zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży przy współpracy 

z Pocztą Polską, wybrali się z paniami Katarzyną Koziatek oraz Hanną Dziubińską na 

ogłoszenie wyników. 

Dzięki temu, że nie padało, można było zorganizować pieszą wycieczkę. Podczas drogi 

panowała miła atmosfera, toteż czas mijał szybciej. 

Na początku odbyła się część artystyczna. Utalentowani uczniowie Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Łomży wykonali kilka utworów na skrzypcach i akordeonie. 

Po tym wspaniałym wprowadzeniu przyszedł czas na nagrody. 

Wśród lauretów znalazł się Patryk Bigiej z kl. VI c - III 

miejsce, a wyróżnienia otrzymali uczniowie: Aniela Wojciechowska 

z kl. Vb, Wiktoria Śmiarowska z kl. Vc, Emil Kulka z kl. VIb oraz 

Dominik Sawicki z kl. VIIe. 

Potem laureaci odczytali swoje prace, a wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.  

Warto wspomnieć, że  w tym roku bardzo zaangażowaliśmy się w ideę pisania listów - 

prace naszych uczniów stanowiły 60% wszystkich prac konkursowych. 

Na koniec zaplanowano poczęstunek. Myślę, że wszyscy dobrze się bawili i miło spędzili 

czas. 
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Aleksandra Wawrzyniak, Wiktoria Śmiarowska, kl. Vc 

Kocham Cię, Polsko! Apel z okazji Święta Niepodległości 

10 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył 

się apel poświęcony 99. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Przygotowali go 

uczniowie klasy IIa gimnazjum oraz VIIc i VIIf 

pod kierunkiem nauczyciela historii pana Józefa 

Janczewskiego.  

Apel rozpoczął się od wprowadzenia 

pocztów sztandarowych. Następnie odśpiewano 

hymn Polski. Po hymnie przy dźwiękach 

Poloneza Ogińskiego uczniowie występujący weszli na salę z różami i ułożyli z nich przed 

mównicą biało-czerwoną kompozycję.  
Młodzież klas VIIc i VIIf przedstawiła fragment Wesela Stanisława Wyspiańskiego 

nawiązujący do utraty niepodległości i postawy polskiej szlachty w dążeniu do jej odzyskania. 

Po wystąpieniu uczniów klas siódmych prowadzący Paweł Piaścik przedstawił etapy 

rozbiorów Polski i powołując się na słowa patrona Jana Pawła II, podkreślił, jak cenną 

wartością w życiu Polaków jest wolność. Nakreślił krótko drogi pokoleń narodu polskiego do 

wymarzonej niepodległości. Wystąpienie Pawła przeplatane były 

wierszami przepełnionymi głębokim przesłaniem patriotyzmu, 

odwagi i nieustępliwości Polaków w drodze po niepodległą Polskę. 

Występy recytatorskie ubogaciły pieśni chóru szkolnego pod 

opieką pani Agaty Durzyńskiej oraz występ wokalny Aleksandry 

Gajdy, która wykonała pieśń Niepodległa niepokorna. Występ 

zakończyły Martyna Zaczek, recytując wiersz 11 listopada- Dzień 

Niepodległości, i Klaudia Remez, deklamując wiersz Kocham Cię, 

Polsko. Na koniec chór zaśpiewał Piosenkę młodego patrioty, 

przypominającą młodemu pokoleniu polskie symbole narodowe 

oraz postawy patriotyczne kształtowane współcześnie. Po 

wystąpieniu uczniów głos zabrała pani dyrektor Laura Wąsowska, 

która podziękowała za przygotowanie apelu wszystkim 

zaangażowanym oraz przypomniała postać lokalnego patrioty Leona Kaliwody. 

Na koniec nastąpiło uroczyste wyprowadzeniu sztandarów szkoły, po czym uczniowie 

pod opieką nauczycieli udali się do klas. Mamy nadzieję, że apel niepodległościowy 

przybliżył uczniom ciekawą historię Polaków i ważne w ich życiu święto – Narodowe Święto 

Niepodległości. 
Martyna Zaczek, Klaudia Remez, kl. IIa gimnazjum 

Szkolne koło PCK 

W obecnym roku szkolnym koła PCK wraz 

z opiekunem panią Joanną Nowińską działa bardzo 

aktywnie.  

W połowie września tego roku odbyły  się 

warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej. Teraz 

już wszyscy uczniowie wiedzą jak zareagować, gdy 

zdarzy się wypadek. W październiku przygotowywaliśmy w grupach swoje kolorowe 

i zdrowe śniadanie. Akcja ta nosiła nazwę „Śniadanie daje moc”. Dowiedzieliśmy się, co jeść, 

żeby mieć siłę przez cały dzień. Od początku roku wszyscy uczniowie zbierają nakrętki dla 

chorego Dominika. Teraz myślimy o kolejnej akcji „Szlachetna Paczka”. 

Jesteśmy dumni, że możemy pomagać potrzebującym i mamy nadzieję, że szkolne koło 

PCK będzie działało jeszcze sporo czasu. 
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C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

Edgar Bagiński, kl. VIIe 

 

 

Wycieczka do szpitala 

25 października wybraliśmy się na wycieczkę do 

szpitala. 

W sali konferencyjnej przywitał nas pan ratownik. 

Razem z klasą obejrzeliśmy tam film o bezpieczeństwie 

w samochodzie, na drodze i na 

rowerze. Następnie pan ratownik opowiedział o pierwszej 

pomocy. Potem pan wyjął z torby fantoma „Anię”. Pokazał nam, 

jak udzielać pierwszej pomocy. Później każdy mógł spróbować 

przećwiczyć na manekinie pierwszą pomoc. Na koniec 

zostaliśmy poczęstowani słodkim deserem. 

To była bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka.  

Wiktor Nikonowicz, Justyn Korbel, Filip Bieniada, kl. IIIc 

Szachiści Dziesiątki najlepsi w Łomży 

Reprezentacja naszej szkoły zwyciężyła w Igrzyskach Dzieci 

w Szachach rozegranych 28.10.2017 r. w Zespole Szkół 

Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży.  

Drużyna, w skład której weszli Bartosz Chełstowski 

z kl. IVh, Jerzy Chełstowski i Piotr 

Ciszewski obaj z oddziału 

przedszkolnego oraz Piotr Lutoborski z kl. Ih, wygrała wszystkie 

trzy mecze, pokonując zespoły ze Szkół Podstawowych nr 4, 5 i 9. 

Dodatkowo Bartosz Chełstowski, Jerzy Chełstowski i Piotr 

Lutoborski okazali się najlepsi odpowiednio na pierwszej, drugiej 

i czwartej szachownicy. Warto podkreślić, że nasza ekipa, której 

opiekunką jest pani Katarzyna Zapert, była najmłodsza w całym turnieju, a średnia wieku jej 

członków to zaledwie 7 lat. 

Za zajęcie pierwszego miejsca nasz zespół otrzymał okazały puchar, który przekazał 

panu dyrektorowi. Dodatkową nagrodą dla młodych szachistów był awans do Mistrzostw 

Grupy Zachodniej, które są ostatnim etapem eliminacji do Mistrzostw Województwa 

Podlaskiego Szkół Podstawowych. 
Bartosz Chełstowski, kl. IVh 

Jurgen Thorwald Stulecie detektywów 

Ostatnio wpadła mi w ręce książka Jurgena Thorwalda pt. Stulecie detektywów. 

Pomimo odstraszającej liczby stron (jest ich ponad 700) lekturę czyta się nadzwyczaj 

szybko. Thorwald na przykładach wielu zawiłych i wciągających kryminalnych spraw 

ukazuje historię kryminalistyki. Książka podzielona jest na cztery rozdziały, każdy dotyczy 

innej dziedziny walki z przestępcami: identyfikacji sprawców, toksykologii, medycyny 

sądowej i balistyki. W każdym z nich autor przedstawia historię odrażających zbrodni oraz 

perypetie policjantów i stróżów prawa próbujących uchwycić sprawców. Na kartach książki 

spotykamy głównego bohatera Nędzników Wiktora Hugo, pierwowzór Sherlocka Holmesa 

czy Herculesa Poirota. 

Korci mnie, by opisać każdą z przeczytanych spraw, ale nie zrobię tego, żeby nie zepsuć 

zabawy tym, którzy zdecydują się sięgnąć po tę książkę. Zachęcam do jej przeczytania. 
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1. Jeden z jesiennych owoców. 

2. Ssak jesienią szykujący się do snu. 

3. W jesienne dni lepiej nie wychodzić bez niego 

z domu. 

4. Jesienią wiele z nich jest w ciepłych krajach. 

5. Pierwszy miesiąc jesieni. 

6. Jesienią, gdy dzień i noc są równe. 

7. Jest tak jesiennymi popołudniami. 

8. Długi latem, a krótki jesienią. 

9. Autor koncertu pt. „Jesień” z cyklu „Cztery 

pory roku”. 

10. Ostatni miesiąc jesieni. 

11. Zjawisko atmosferyczne, z którym kojarzy się 

jesienna pogoda. 

12. Jesienią zmieniają kolor. 

13. Z końcem jesieni zaczynają gubić liście. 

14. W końcu października przestawiamy je na 

czas zimowy. 

Edgar Bagiński, kl. VIIe 

Krzyżówka z jesienią w tle 

 

 

Zabawa słowami 

rys. 1.-5. Roksana Dudzińska, rys. 6. Szymon Dębski 
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1. Kolczasty ssak. 

2. Jesienią gubią liście. 

3. Rosną w nim grzyby. 

4. Gromadzi zapasy na zimę. 

5. Zapada w zimowy sen. 

6. Zimą krótszy od nocy. 
 

Roksana Dudzińska, kl. IVc 


