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Chwila z Patronem 
 

W dniach 1-3.04.2019 roku 

uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. 

Ponieważ jesteśmy dużą społecznością, klasy I-

IV przeżywały to wydarzenie w kościele pw. 

Krzyża Świętego, a pozostałe w parafii Bożego 

Ciała. Czas, który poświęciliśmy na 

przygotowanie do Zmartwychwstania 

Pańskiego, księża rekolekcjoniści wykorzystali 

na spojrzenie w głąb naszych serc i dusz. 

Zwracali uwagę na nasze postępowanie, pracę 

w stawaniu się coraz lepszym oraz umiejętność 

przebaczania bliskim. Przeżyliśmy również 

drogę krzyżową z patronem szkoły świętym 

Janem Pawłem II. Jego osoba podczas rozważań 

stacji pomogła nam zrozumieć, jak dużo pracy 

musimy włożyć, aby być dobrymi ludźmi. W przygotowanie rekolekcji włączyli się bardzo 

aktywnie uczniowie naszej szkoły. To jest odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II: 

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Po Mszy Świętej młodzież przez 

trzy dni spotykała się w szkole na różnych zajęciach. Był test wiedzy o Janie Pawle II, 

wykonywano plakaty pod tytułem „Promieniowanie Ojcostwa”, a młodsze klasy 

przygotowały prace plastyczne: „Wielkanocne rozmaitości”.  

 

 
Maria Cierpikowska, Julia Dardzińska, Amelia 

Karwowska, Gabriela Mierzejewska, Justyna 

Modzelewska Oliwia Rutkowska, Weronika 

Szulc, Kinga Wierzbowska, kl. VIf 

Klaudia Bargielska, Jakub Chajęcki, 

Roksana Dudzińska, Jan Kochanowski, Julia 

Siekierda, Dawid Wiśniewski, kl. Vc 
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Do Babci 

Babciu! Dlaczego odeszłaś? 

 

Tęsknię za Tobą. 

Zostawiłaś mnie z tym wszystkim. 

Sama muszę się borykać 

Z codziennymi problemami. 

Nawet nie wiesz, jak mi ciężko. 

Nawet nie wiesz, jak się czuję, 

Gdy wchodzę do twego domu, 

A Ciebie tam nie ma. 

Ostatnie lata miałaś trudne… 

 

A ja nie rozumiałam nigdy tego, że Cię 

kocham. 

Dopiero gdy odeszłaś, 

To sobie uświadomiłam. 

Przepraszam, że  

Nie spędzałam z Tobą wiele czasu. 

Nie miałam czasu Cię przytulić. 

Nie pokazałam, jak jesteś dla mnie ważna. 

 

W godzinie pożegnania ostatnie spojrzenie. 

Nie oddychałaś. 

Leżałaś bez ruchu. 

Poczułam suchość gardła, 

a serce biło jak szalone. 

Wiem, że jest Ci lepiej w niebie. 

Tęsknię za Tobą. 

 

Do zobaczenia. 

Aleksandra Bagińska, kl. VIIId 

drugie życie 

na głowie stary mam wianek 

upleciony z dziecięcych marzeń 

złudzeń na przyszłość 

i (o ironio) 

zwiędłych chryzantem 

szczerze powiedziawszy 

nie lubię tego wianka 

estetyka „siadła” 

jest jakiś taki 

nie bardzo na czasie 

przystroję go obłudą 

fałszerstwem 

myślą korupcją skażoną 

a wszystko obwiążę starannie  

nicią przez poczciwą Atropos przyciętą 

o rany 

coś tu chyba nie wyszło 

estetyka już nawet „nie siada” 

tylko leży  

i czeka, żeby ją po prostu dobić 

cóż  

zdarza się 

przynajmniej stary mój wianek 

jest teraz bardzo na czasie 

(choć może go jeszcze poprawię) 

Maja Karwowska, kl. VIIIc 

 

*** 

Dzisiaj w szkole walentynki 

A więc chłopcy i dziewczynki 

Już od rana kombinują 

By dyskretnie swej sympatii dać laurkę, 

czekoladki. 

Szymon Dębski, kl. Vc 

*** 

Serduszko na walentynki 

Czy z papieru czy czekoladowe 

To znak że myślę o Tobie. 

Szymon Dębski, kl. Vc 

 

Walentynki 

Czternastego lutego mamy walentynki. 

Ja jedno serduszko oddam dla Martynki. 

Przed rokiem od niej serduszko dostałam. 

I źle się czuje, że się nie zrewanżowałam. 

Najpiękniejsze serduszko zaniosę dla mamy. 

Bo większej miłości od matczynej nie znamy. 

Tatę kolejnym serduszkiem również obdaruję 

Do Babci i Dziadka zawsze wielką miłość czuje. 

Roksana Dudzińska, kl. Vc 
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Kasztanowe włosy 

Spotkaliśmy się w parku to był pierwszy raz 

Piękny listopadowy dzień 

Świeżo pomalowane ławki 

Stałeś i czekałeś na mnie. 

Różnobarwne liście ozdabiały pogodę 

ciepłe Twe spojrzenie 

długie kręcone kasztanowe włosy 

Serdeczność rażąca z Twoich oczu. 

Przytuliłeś mnie mocno. 

Poczułam Twój zapach 

Ciepło uderzające Twego serca. 

Poczułam tę bliskość której dzisiejszego 

chłodnego zimowego dnia mi brakuje. 

Ociepla mnie teraz tylko myśl 

Tylko wspomnienie tamtej chwili. 

Weronika Bikowska, kl.VIIId 

Smutne przyzwyczajenia 

Jestem już przyzwyczajony 

Do codziennej samotności. 

Ciszy, szumu wiatru i upału. 

Przywykłem już 

Do braku miłości, radości, 

Braku kogokolwiek obok mnie. 

Wszyscy omijają mnie szerokim łukiem. 

A wszystko od momentu, 

Kiedy poprosiłem o zwykłego przytulasa… 

Nie wiem, co w tym dziwnego 

Lub też nienormalnego. 

Przecież ludzie codziennie to robią. 

A co ze mną? 

Czy jestem inny? 

Chyba… 

Muszę się przyznać. 

Ech… to trudne. 

Jestem kaktusem. 

2. 03. 2019 r. 

Aniela Wojciechowska, kl. VIb 

Ferie 

Od poniedziałku mam dwa tygodnie laby. 

Z łóżka granatem mnie nikt nie zerwie. 

Cały czas poświęcę na hulanki i zabawy. 

Od poniedziałku mam upragnione ferie. 

Nie muszę myśleć co z matmy pani zadała. 

Kolejnym wierszykiem nie fatyguje głowy. 

Lęk mnie nie ogarnia, że grozi mi jakaś pała. 

Każdy uczeń podczas ferii budzi się zdrowy. 

Nikt nie nakłania mnie do wczesnego wstawania. 

Rankiem nie słyszę, że czas ruszać do szkoły. 

W ferie nie wychodzę z domu bez śniadania. 

Teraz budzę się wyspana i nastrój mam wesoły. 

Roksana Dudzińska, kl.Vc 

Maska 

Maskę ma każdy z nas, 

maska to ukryta, 

prawdziwa osoba, 

która jest kryta 

przez maskę co przedstawia, 

lepszego człowieka 

który znika pod maską, 

co go ukrywa. 

Jakub Puławski, kl. VIIId 
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Wschód słońca 

Wyobraźcie sobie noc.  

Taką piękną, cichą noc, 

Której mrok rozświetla blask księżyca w pełni. 

Na niebie połyskują miliony gwiazd 

niczym brylanciki przyklejone na czarnej kartce. 

Ta kartka nazywa się niebo. 

nikt nie zauważa w tym 

Nic nadzwyczajnego. 

Aż tu nagle... 

Aż tu nagle jego barwa... 

Zaraz, zaraz, coś się dzieje... 

Zamiast czarnej staje się granatowa... 

Powoli, powoli przybiera barwę fiołkową, 

Karmazynową, pąsową...  

Nagle zza linii horyzontu  

Wygląda jasny kosmyczek światła. 

Potem kolejny... 

To słońce budzi się ze snu! 

Muska swym delikatnym światełkiem  

Moją twarz. 

Zagląda mi w oczy... 

Jego światło jest coraz mocniejsze... 

W końcu udaje mu się mnie obudzić. 

Otwieram więc oczy 

I mogę podziwiać jego wdzięczny blask. 

I mogę zachwycać się jego tańcem. 

Tańcem radości z nowego poranka, 

Z nowego dnia. 

Ach... 

D
o
m

  
 

                Jest takie miejsce, wszystkim nam 

             Znane przez człowieka dom nazwane. 

         W tym miejscu, rzecz wiadoma, sprzyja nam 

      wielka ochrona. Czy znajdziesz drugie miejsce takie, 

  gdzie nic nie jest nijakie. Każdy obraz, czy jakaś komoda 

to      twoja,     odmienna      moda.      W      domu        kryją  

 się   tajemnice  ,   pełne   zagadek     piwnice.  

 Radość,   smutek  też  się  znajdzie  w  domu 

 wszystko  się  odnajdzie,  wszystkie   emocje 

 schowane  w  oddali ,  czy  też  stół   ze  stali. 

 W s p o m n i e ń            jest  t u   m a s a 

 n a    p r z y k ł a d            o d w i e d z i n y 

 Lucasa.     Pomyśl            chwilkę  i napisz, 

            Czy lepsze miejsce                niż    dom   nam 

 D z i ś         t u t a j                z  d  r  a  d z i s z. 

                Aleksandra Wawrzyniak, kl. VIIIc 

Aniela Wojciechowska, kl. VIb 
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Dźwięki, szepty, zgrzyty 

W ramach cyklu Spotkania z muzyką 15.01.2019 r. w naszej szkole odbył się koncert muzyków 

Filharmonii Narodowej w Warszawie pt. Dźwięki szepty, zgrzyty. Koncert poprowadził pan Sebastian 

Boguszewski, zapraszając nas do wysłuchania utworów współczesnych polskich kompozytorów. 

Wykonawcami koncertu byli: Agata Kucharska - pianistka, Joanna Okoń - skrzypaczka i Adam 

Misiak - wiolonczelista. 

Celem audycji było ukazanie młodym słuchaczom wielobarwności muzyki współczesnej 

postrzeganej nawet przez wielu dorosłych jako trudnej w odbiorze, niezrozumiałej, pełnej trzasków 

i zgrzytów. 

Koncert wypełniły brawurowe wykonania utworów wyłącznie polskich kompozytorów jak m.in. 

Miłosza Magina (Tańce polskie - polonez, mazur, taniec góralski), Maurycego Moszkowskiego, 

Wojciecha Kilara (walc z filmu Ziemia obiecana), Witolda Lutosławskiego (Wariacja Sacherowska na 

wiolonczelę solo), a także Adriany Furmanik-Celejewskiej (Dźwięki, szepty, zgrzyty) oraz Piotra 

Wróbla (Little Happy Jazz Trio). 

Sądzę, że tytuł koncertu bardzo trafnie nawiązywał do charakteru prezentowanych utworów. 

W pamięci utkwiło mi szczególnie wykonanie utworu Little Happy Jazz Trio utrzymanego w wesołym 

nastroju. Z kolei prezentując temat z filmu Ziemia obiecana, artyści ukazali nostalgiczną stronę 

muzyki współczesnej. Publiczność rozbawiło wykorzystanie skrzypiec do naśladowania dźwięków 

gitary w kompozycji Maurycego Moszkowskiego. 

Różnorodne sposoby prezentacji utworów pokazały, jak wiele nastrojów, kolorów, niespodzianek 

i zagadek może kryć w sobie muzyka współczesna. 

Podobały mi się wszystkie prezentowane kompozycje, te dynamiczne i te spokojne, te 

wykonywane solo i zespołowo. Muzycy i ich instrumenty przenieśli mnie w świat, w którym obok 

melodii i rytmu królowały szepty, trzaski i zgrzyty. 

Kończąc koncert, pan Sebastian Boguszewski powiedział, że z niecierpliwością czeka na kolejne 

spotkanie z nami. Ja czekam na kolejne spotkanie z muzyką. 

Jan Kochanowski, klasa Vc 

Z jazzem przez świat 

W naszej szkole 13.02.2019 roku odbył się koncert 

pt. „Z jazzem przez świat”. Poprowadził go pan Sebastian 

Boguszewski bardzo dobrze już nam znany z poprzednich 

muzycznych spotkań. Tym razem grali dla nas: Radosław 

Łukaszewicz - gitara basowa, Dawid Opaliński - perkusja 

Michał Załęski - pianino, a śpiewała Natalia Kordiak. 

Usłyszeliśmy wiele znanych utworów, ale w aranżacjach 

jazzowych. Były to: „Route 66”, „Krąg życia”, „Don't Worry 

Be Happy”, „Levis Danielson skandynawski lump”, „Preludium Fryderyka Chopina”, „Wyginam 

śmiało ciało”. Najbardziej podobała mi się  

piosenka z filmu „Król lew” pt. „Krąg życia”. 

Powtarzaliśmy podczas niej słowa „Hegłyniama 

Hengłyniamababa”. Utwór został wykonany w 

tempie umiarkowanym moderato. Jego melodyka 

była kantylenowa, czyli można było go śpiewać. 

Przeważały dłuższe wartości muzyczne.  

Podczas tej edukacji muzycznej 

dowiedziałam się, że kolebką jazzu jest Nowy 

Orlean - miasto w USA. 

Ten koncert bardzo mi się podobał. Część utworów była mi już wcześniej znana. Możliwość 

usłyszenia ich w nowej jazzowej wersji była dla mnie interesującym przeżyciem. Pierwszy raz miałam 

okazję spotkać się z tym gatunkiem muzyki na żywo. Wielką niespodzianką było dla mnie to, że jazz 

może być tak przyjemny w odbiorze. 

Lena Klimaszewska, kl. Vh 

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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O działalności Samorządu Uczniowskiego słów kilka 

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019 było bardzo pracowitym okresem 

działalności Samorządu Uczniowskiego.  

Zaczęliśmy od obchodów XVIII Dnia Papieskiego. Z okazji tego święta, 16 października 

w naszej szkole odbyła się akademia, a członkowie samorządu wspierani przez innych 

chętnych uczniów oddali hołd naszemu patronowi poprzez uroczyste warty przy popiersiu 

Jana Pawła II. 23.11 członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali warsztaty na 

temat „Współczesne postawy patriotyczne”. Głównym celem było opracowanie „Kodeksu 

Współczesnego Patrioty”. Cztery dni później trójka przedstawicieli naszej szkoły wraz 

z panią Beatą Obrycką wzięła udział w XII Sejmiku Samorządów Uczniowskich. W tym roku 

szkolnym młodzież uczestniczyła w warsztatach na temat „Free to speak, save to learn” -

 Kształtowanie bezpiecznego, demokratycznego środowiska szkolnego. Nowa kampania 

edukacyjna Rady Europy”. Jedna z uczennic naszej szkoły przedstawiła prezentację 

pt. „Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę niepodległości w Szkole 

Podstawowej nr 10”.  

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami tego półrocza 

były etapy rejonowe Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych z matematyki, języka polskiego 

i biologii. Członkowie samorządu zajęli się pomocą 

dla uczestników konkursów i ich opiekunów, np. 

udzielając informacji, wskazując drogę do klas czy 

szatni. Zaangażowaliśmy się również w działalność 

charytatywną, organizując dwie zbiórki. W trakcie 

pierwszej z nich, która miała miejsce 29.09, 

zbieraliśmy nakrętki dla naszego szkolnego kolegi - Kacpra. Druga z nich miała na celu 

pomóc naszym małym przyjaciołom ze schroniska „Arka”. Przez prawie miesiąc uczniowie 

naszej szkoły przynosili karmę i zabawki, które dostarczyliśmy bezdomnym zwierzętom.  

Jednak w natłoku tych wszystkich wydarzeń nie zapomnieliśmy o odrobinie 

przyjemności. Razem z naszymi opiekunami zorganizowaliśmy dwie szkolne dyskoteki, 

w tym zabawę noworoczną.  

Cieszymy się, że mogliśmy tak aktywnie pracować w I półroczu na rzecz społeczności 

szkolnej. 
Natalia Bieniek, kl. VIIId 

Historia z życia wzięta 

Krakowski Teatr Kurtyna przygotował spektakl pt. „Ciamajda”, 

który 8 marca br. mieliśmy okazję obejrzeć w naszej szkole. 

Opowiadał on o Kamilu, uczniu kl. V, którego pasją było rysowanie 

ludzi i zwierząt chorych oraz potrzebujących pomocy. 

Zainteresowania bohatera różniły się od fascynacji internetowych 

jego rówieśników i dlatego chłopiec nazywany był przez kolegów 

ciamajdą. Poniżano go i wyśmiewano, przez co bardzo cierpiał. 

Dynamiczna gra aktorów sprawiała, że losy bohatera śledziłam 

z wielkim zainteresowaniem. Przedstawienie poruszyło mnie do 

głębi, ponieważ ukazało aktualny problem braku akceptacji 

i poszanowania drugiego człowieka oraz tragiczne skutki takiej 

postawy.  

Mam nadzieję, że spektakl z jednej strony skłonił widzów do refleksji nad własnym 

zachowaniem, a z drugiej pomógł przywrócić wiarę we własne możliwości.  

Julia Bagińska, kl. Vc  

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  

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ – 7 



Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Ks. Prałata Ferdynanda Gryszki 

W naszej szkole 9.04.2019 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Ks. 

Prałata Ferdynanda Gryszki. Wzięło w nim udział 31 uczestników w trzech kategoriach 

wiekowych: I kat. 5 i 6-latki oraz uczniowie kl. I-III, II kat. uczniowie kl. IV-VI i III kat. 

uczniowie kl. VII-VIII i gimnazjum.  

Oto wyniki konkursu:  

I kat. 5 i 6-latków oraz uczniów kl. I-III 

I m. Tomasz Obrycki z SP10 w Łomży 

II m. Weronika Mogielnicka z SP10 

w Łomży 

III m. Hanna Ejsmont z Przedszkola 

Publicznego nr 15 w Łomży 

wyróżnienie Natalia Szudrawska z oddziału 

przedszkolnego przy SP10 w Łomży 

II kat. uczniów kl. IV-VI 

I m. Adam Puławski z SP7 w Łomży 

II m. Wiktoria Szklanecka z SP1 w Łomży 

III m. ex aequo Patryk Szenk z SP9 

w Łomży i Aleks Grzegorczuk z SP10 w Łomży 

III kat. uczniów kl. VII-VIII i gimnazjum 

I m. Julia Krajewska z SP10 w Łomży 

II m. Natalia Bieniek z SP10 w Łomży 

III m. Natalia Chojnowska z SP1 w Łomży 

Zdobywcy I miejsca otrzymali nagrody 

sponsorowane przez JBB, a nagrody dla 

uczniów, którzy zajęli II miejsce, ufundowała 

Szkoła Języków Obcych LINGUO i wręczył je 

prezes tej szkoły Sebastian Jaworowski. Wszyscy uczestnicy dostali również dyplomy za 

uczestnictwo oraz pamiątkowe książki. 

Wzruszające chwile 

Z poezją ks. prałata Ferdynanda Gryszki zetknęłam się już jako małe dziecko. W drugiej 

klasie poszliśmy na spotkanie z autorem tych cudownych wierszy. Po otrzymaniu książki 

księdza Gryszki i przeczytaniu jej wiedziałam, że jeszcze nieraz będę wracać do tych 

utworów. Najpierw czytałam najchętniej krótkie strofy o zwierzętach, a z biegiem lat 

sięgnęłam po wiersze o nieco poważniejszej tematyce. 

Gdy dowiedziałam się, że w naszej szkole odbędzie się konkurs recytatorski poezji 

pierwszego proboszcza oraz założyciela parafii pw. Bożego Ciała w Łomży, wiedziałam, że 

muszę wziąć w nim udział. Nie lada problemem było znalezienie odpowiedniego wiersza. 

Większość z nich była o tematyce religijnej i nie potrafiłam ich właściwie zinterpretować. 

Przypadkowo znalazłam jednak wiersz pt. Pamiętasz, Mamo. Podczas pierwszego czytania 

nie mogłam powstrzymać się od płaczu. Czułam się, jakbym czytała biografię księdza. Autor 

opisał w swoim utworze  relacje pomiędzy nim a rodzicami, trudno to jednak dostrzec, 

ponieważ zrobił to nie wprost, lecz ukrył je pod innymi obrazami. Nie zajęło mi dużo czasu 

rozważenie, czy ten wiersz jest odpowiedni na konkurs, a nie tylko ja byłam tego zdania, 

skoro udało mi się zająć pierwsze miejsce. 

Uważam, że każdy łomżanin powinien poznać poezję tak cudownego człowieka, jakim 

był ks. prałat Ferdynand Gryszko. 

Julia Krajewska, kl. VIIId 
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Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

W piątek 5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki 

w Białymstoku odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019. Było ono okazją do złożenia 

gratulacji wszystkim laureatom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół. 

Uroczystość rozpoczęło krótkie przemówienie wicekurator oświaty, pani Elżbiety 

Kamińskiej. Pogratulowała ona wszystkim uczniom i nauczycielom oraz życzyła dalszych 

sukcesów w kolejnych latach nauki. Następnie przedstawiono, ilu uczniów zdobyło tytuł 

laureata i z jakich przedmiotów. W trakcie imprezy był również przerywnik artystyczny-

występ chóru szkolnego oraz mażoretek. Po wystąpieniach złożono gratulacje dyrektorom 

szkół, nauczycielom i oczywiście, wszystkim laureatom. Uroczystość była również ciekawą 

okazją do nawiązania nowych znajomości oraz spotkania kolegów i koleżanek z różnych 

szkół. 

Przeżyłyśmy bardzo miłe chwile, gdyż nasza szkoła znalazła się w czołówce pod 

względem liczby laureatów - mieliśmy ich aż ośmiu, co daje nam trzecie miejsce ex aequo 

z kilkoma innymi szkołami z całego województwa. Należy również podkreślić, że nasza 

szkoła jako jedyna w Łomży znalazła się na podium. 

Oto nasi laureaci: 

 Alicja Magdalena Skowrońska z kl. VIIIc zdobyła trzy tytuły laureata: z języka 

angielskiego (op. p. Izabela Wierciszewska), z języka niemieckiego (op. p. Teresa 

Grodzicka) i z języka polskiego (op. p. Dorota Żbikowska); 

 Maja Karwowska z kl. VIIIc zdobyła dwa tytuły laureata: z jezyka angielskiego 

(op. p. Izabela Wierciszewska) i z języka polskiego (op. p. Dorota Żbikowska); 

 po jednym tytule zdobyli: 

Natalia Bieniek z kl. VIIId z  języka polskiego (op. p. Dorota Żbikowska); 

Jan Franciszek Czyżewski z kl. VIIIe z języka angielskiego (op. p. Karolina 

Jankowska); 

Magdalena Zabielska z kl. VIIIc z biologii (op. p. Katarzyna Andrzejczyk). 

Alicja Magdalena Skowrońska, kl. VIIIc 

„Baje, bajki, bajeczki...” 

Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w miejskich eliminacjach Małego Konkursu 

Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki...” W kategorii klas I–IV szkół podstawowych Urszula 

Kuczewska z kl. IIb zajęła drugie miejsce, a w kategorii klas V–VIII Julia Krajewska 

z kl. VIIId zajęła drugie miejsce, a Izabela Jastrzębska z klasy VIIIe trzecie. 

Gratulujemy! 

*** 

Kiedy dowiedziałam się o konkursie, bardzo się ucieszyłam, bo lubię recytować. Pani 

Małgosia wybrała mi ładny wiersz. Szybko się go nauczyłam, ponieważ mi się podobał. 

Eliminacje szkolne odbyły się w Dniu Autyzmu. Wygrałam w eliminacjach szkolnych! Nie 

spodziewałam się tego, a jednak przeszłam do następnego etapu. 

Kiedy nadszedł dzień konkursu miejskiego, bardzo się denerwowałam. Inni uczestnicy 

recytowali tak pięknie, że myślałam, że przegram. Kiedy ogłoszono wyniki, okazało się, że 

zajęłam drugie miejsce! 

Konkurs dobiegł końca i pojechałam z dziadkiem na lody. To było miłe zakończenie 

wspaniałego popołudnia. 
Urszula Kuczewska, kl. IIb 
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Polityka a media społecznościowe 

Rok 2019 jest bardzo ważny dla polityki. Pod koniec maja czekają nas wybory do Europarlamentu, 

a jesienią wybierzemy posłów i senatorów. Z tej perspektywy widać, jak ważne są media 

społecznościowe, które zadomowiły się już na stałe w naszym codziennym życiu, przenikając do wielu 

jego sfer. Dlatego też w swoim artykule chciałbym przyjrzeć się dosyć nieoczywistemu w pierwszej 

chwili skojarzeniu – mediom społecznościowym i polityce. 

W dzisiejszych czasach politycy, żeby porozumieć się ze wszystkimi wyborcami, często 

rozrzuconymi po całym kraju, muszą korzystać ze środków umożliwiających szybkie komunikowanie się 

z dużą grupą ludzi. Aplikacji i stron internetowych umożliwiających taki kontakt jest bardzo dużo. Lecz 

mimo ogromu możliwości, u polityków widać pewną tendencję. W większości przypadków korzystają oni 

z Twittera. Dlaczego? 

Jest wiele teorii spiskowych o wykupieniu serwisu przez biznesmenów i polityków, lecz nie są 

dokładnie wyjaśnione. A odpowiedź na pytanie: „Dlaczego akurat Twitter?” jest tak naprawdę bardzo 

prosta. Jest to serwis, który tworzy najlepsze warunki do przekazywania zwięzłych i syntetycznych treści 

o mocnym przekazie. Twitter stworzony jest do publikowania krótkich wypowiedzi, nie koncentruje się 

on na rzeczach zbędnych do przekazywania poglądów, jak zdjęcia, piosenki czy krótkie filmiki. W tej 

sytuacji jest więc bardziej użyteczny niż konkurencyjny Facebook czy Instagram. Jest też portalem 

używanym raczej przez osoby o średniej wieku wyższej niż w przypadku konkurencji, a więc wyborców. 

Twitter to środowisko bardziej kameralne, przez co korzystając z niego rzadziej można trafić na osoby 

o wątpliwej kulturze osobistej…  

Na zakończenie należałoby poruszyć jednak jeszcze jedną sprawę. Wszak lepiej nie zawsze oznacza 

dobrze. Trzeba tu zadać sobie pytanie, czy w kwestii tak istotnej jak rządzenie państwem można sobie 

pozwolić na komunikację z wyborcami jedynie za pomocą krótkich, dwu lub trzyzdaniowych wypowiedzi 

i okazjonalnych wywiadów. Według mnie, nie można. Uważam, że rządzący powinni zbudować sobie 

zaufanie i przychylność ludności, a tego nie można osiągnąć za pomocą kilku wystukanych naprędce na 

klawiaturze słów. Nie nawołuję tutaj do całkowitej zmiany sposobu komunikacji, ale do lekkiej jego 

modyfikacji. Według mnie politycy powinni tworzyć wypowiedzi dokładniejsze i bardziej rozwinięte, by 

uchronić się przed niedopowiedzeniami i nieporozumieniami, zwłaszcza w roku wyborczym.  

Edgar Bagiński, kl. VIIIe 

Cyberprzemoc 

Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, o którym dużo mówi się od jakiegoś czasu. Tym tematem jest 

hejt. 

Słowo hejt pochodzi z języka angielskiego i oznacza nienawiść. Hejtem określa się działanie w 

przestrzeni internetowej, które ma na celu wyśmiewanie, poniżanie za pomocą obraźliwych wpisów czy 

filmów. Inaczej można powiedzieć, że jest to cyberprzemoc. Często jej sprawcy są anonimowi, kryją się 

pod nickiem lub loginem i to daje im nieograniczone możliwości. Typowy hejter jest odważny i silny, ale 

tylko w internecie. Prawda jest taka, że nigdy nie odważyłby się na szczerość i agresywne zwroty. 

Wylewając żółć na klawiaturę, dąży do krzywdzenia i ośmieszania innych. Często gnębi ludzi, którzy są 

słabi psychicznie i wielokrotnie przyczynia się to do tragedii. Dlaczego to robi? Według badań, dlatego że 

czuje się niedowartościowany, jest niezadowolony ze swojego życia, nie szanuje siebie, a przez to 

i innych, albo po prostu zazdrości lub nudzi się i szuka sposobu na rozrywkę. Czasami uważa się, że 

hejtując ujawnia tylko prawdę, o której wszyscy wiedzą. 

Agresji i obelgom w internecie należy mówić stanowcze „NIE!”. Jeżeli stalibyśmy się ofiarą hejtu, 

musimy przede wszystkim „nie dokarmiać trolla”, to znaczy ignorować obraźliwe komentarze. Nie 

możemy dać się sprowokować i odpisywać na zaczepne teksty, ponieważ hejt rodzi kolejny hejt. Dlatego 

tak ważne jest, abyśmy rozwijali i pielęgnowali w sobie poczucie własnej wartości. 

PAMIĘTAJMY: każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, ale to, co powiemy nie może obrażać 

innych. Wysyłając komentarze, bądźmy świadomi, że po drugiej stronie siedzi nie wirtualną postać, lecz 

człowiek, który ma uczucia. 

N a s z e  p r a c e  
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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 ?  

Nicolas Vanier Bella i Sebastian 

Moja ulubiona książka ma tytuł „Bella i Sebastian”, a jej autorem jest 

Nicolas Vanier. 

Jest to bardzo wzruszająca historia. Opowiada ona o przyjaźni psa 

z człowiekiem. Jej głównym bohaterem jest Sebastian, którego mama umarła 

zaraz po narodzinach chłopca. Adoptowali go Cezar i Angelina. Chłopiec, gdy 

podrósł, lubił chodzić po górskich szlakach. Podczas jednej z wędrówek 

zauważył dzikie zwierzę. Cezar chciał je zabić. Tak się nie stało, a po kilku 

dniach główny bohater zaprzyjaźnił się ze zwierzęciem. 

Cieszę się, że od niedawna można kupić dwie kolejne części tej 

interesującej książki. 

Magdalena Szumska, kl. Vh  

Ralph Demolka w Internecie 

W czasie ferii zimowych wraz z moimi siostrami udałam się do kina na 

nowy film Disneya pt. „Ralph Demolka w Internecie”. 

Akcja filmu przenosi się z salonu gier do dynamicznego świata Internetu. 

Ralph ze swoją przyjaciółką Wandelopą von Cuks wyrusza do obcego im 

świata. Poszukują w nim części zamiennej niezbędnej, by ocalić grę 

Wandelopy. Z pomocą zagubionym w nieznanym świecie bohaterom 

przychodzą popularni mieszkańcy Internetu i postacie ze słynnych na całym 

świecie gier komputerowych. 

Ten film bardzo mi się spodobał, ponieważ ukazywał wiele śmiesznych sytuacji i nauczył 

mnie, jak najlepiej pielęgnować przyjaźń. 

Marta Zaczek, kl. Vh 

Przygoda na placu zabaw 

Było to sześć lat temu, kiedy chodziłam do drugiej klasy.  

Pewnego dnia pani Małgosia powiedziała, że na czwartej lekcji pójdziemy na plac zabaw, 

a była dopiero pierwsza lekcja. Kiedy się skończyła, udałam się do biblioteki. 

- Dzień dobry - powiedziałam, wchodząc. 

- Dzień dobry - odpowiedziała pani bibliotekarka. 

- Natalia Karaś, klasa IIa - przedstawiłam się i poszłam szukać książek.  

Wypożyczyłam dwa "Frankliny" i trzy "Martynki". Później poszłam na lekcję, była już 

9
00

, czyli pięć minut po dzwonku. Pani powiedziała, że mam usiąść. Po trzeciej lekcji 

wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na panią, a gdy przyszła, powiedziała, żebyśmy 

schodzili do szatni. Ubraliśmy się i wyruszyliśmy na plac zabaw.  

Najpierw huśtałam się, potem bawiłam w sklep z Hubertem. Na koniec poszłam na 

pajęczynę, a kiedy była zbiórka, to nie mogłam zejść, bo byłam za wysoko i bałam się. Na 

szczęście przyszła moja mama i pomogła mi zejść. 

Ta przygoda nauczyła mnie, że nie można wchodzić na pajęczynę. 

Natalia Karaś, kl. VIIIa 
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        2.      

3.              

      4.        

       5.       

      6.        

      1.         

2.               

  3.             

  4.             

     5.          

    6.           

      

1. Opad atmosferyczny w postaci 

kryształków lodu o kształtach 

głównie sześcioramiennych 

gwiazdek. 

2. … Bałtyckie, … Martwe, … Białe. 

3. Chorobliwy strach przed wodą. 

4. Woda po aragońsku. 

5. Intensywne opady deszczu, którym 

towarzyszą wyładowania elektryczne 

w atmosferze. 

6. Sztuczny zbiornik na wodę. 
Hasło: _______________ -  zwyczaj ludowy, 

który polegał na symbolicznym biciu witkami 

wierzby  lub palmami po nogach i oblewaniem 

innych zimną wodą. 
1. Wydzielony pas terenu składający 

się z jezdni, pobocza, chodnika, … 

dla pieszych lub ścieżki dla 

rowerów. 

2. Wyprawa zorganizowana 

w określonym celu. 

3. Prawdziwa lub fikcyjna podróż 

samotnego człowieka, zdanego na 

własne siły, zaradność, 

pomysłowość, spowodowana 

najczęściej żądzą przygód. 

4. Podróż podjęta z pobudek 

religijnych do miejsc świętych.  

5. Życie bez własnego domu, ciągłe 

przenoszenie się z miejsca na 

miejsce. 

6.  … za pobraniem. 

 
Lorenzo Marinucci, kl. VIIIf 

 

Hasło:   _______________ -  zwyczaj ludowy, 

który polegał na odwiedzaniu znajomych 

i przypadkowych osób. Wizytom zazwyczaj 

towarzyszył poczęstunek, bądź darowizna 

z zaopatrzeniem na drogę. 
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