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Chwila z Patronem 

XVIII Dzień Papieski Promieniowanie Ojcostwa 

16 października 2018 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się 

uroczysta akademia z okazji XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem Promieniowanie 

Ojcostwa, która poświęcona była patronowi szkoły, czyli Janowi Pawłowi II. Przypadła ona w 

100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicę wyboru na papieża 

Karola Wojtyły. 

Uroczystość rozpoczęto ulubioną pieśnią 

papieża - Barką. Następnie konferansjerzy 

z klasy czwartej przypomnieli życiorys Karola 

Wojtyły. Uczniowie naszej szkoły mówili także 

o 16 października. Tego dnia co roku w Polsce 

obchodzimy rocznicę powołania kardynała 

Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Był on 

pierwszym w historii papieżem Polakiem. 

Uczniowie przytoczyli fragment rozmowy 

taty z Karolem, w której ojciec zwraca uwagę 

synowi, aby gorliwiej podchodził do obowiązków 

ministranta, aby nie rozmawiał, a raczej skupiał 

się na modlitwie. Polecił synowi modlić się do 

Ducha Świętego. Jak się okazało, kilkuletni Karol 

Wojtyła ostatecznie przełamał swą psotliwość 

i stał się wzorem do naśladowania, a po latach 

jako papież napisał encyklikę o Duchu Świętym. 

W czasie swego pontyfikatu stał się jednym 

z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. 

Odbył 104 pielgrzymki i odwiedził 129 krajów. 

Pozostawił po sobie wiele encyklik, wierszy, 

utworów dramatycznych. Uczył dialogu 

i modlitwy. Kształtował serca i umysły, 

szczególnie ludzi młodych. Zarażał umiłowaniem 

Ojczyzny, patriotyzmem. 

Prowadzący wtorkową uroczystość zachęcali 

nas, abyśmy rozmawiali z Bogiem jak z ojcem, 

jak z kimś bliskim, powierzając Mu codzienne 

sprawy, miłe i trudne, dobre i złe. 

Na zakończenie głos zabrała wicedyrektor 

Renata Zaniewska. Podziękowała pani Agacie 

Durzyńskiej i szkolnemu chórowi oraz księżom: 

Łukaszowi Andrzejczykowi i Grzegorzowi 

Chełstowskiemu za przygotowanie uroczystości 

i pięknej dekoracji. Podzieliła się również swoimi 

refleksjami związanymi z wyborem Karola 

Wojtyły na papieża, a także Jego pontyfikatem. 

Na chwilę powróciła myślami do lat dzieciństwa. 

Życzyła wszystkim, aby poczuli Ojcowską 

miłość. 

Z całą pewnością dzięki akademii poznaliśmy nowe fakty dotyczące życia Karola 

Wojtyły i pontyfikatu Jana Pawła II. Zostaliśmy zachęceni do nawiązania relacji z Bogiem, 

naszym najlepszym Ojcem. Cieszymy się, że czuwa nad nami tak znakomity Święty Patron. 
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XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy 

W dniach 10-12 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVIII 

Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. Naszymi opiekunami był pan 

Józef Janczewski oraz panie: Izabela Wierciszewska i Karolina Jankowska, a duchowo 

wspierał nas ksiądz Paweł Michałczak. Pielgrzymka przypadła w bardzo ważnym momencie 

– kilka dni przed 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża.  

Pierwszym punktem wycieczki była Warszawa. Zwiedziliśmy Powązki, Muzeum 

Więzienia Pawiak, Grób Nieznanego Żołnierza. Zobaczyliśmy Belweder oraz Pałac 

Prezydencki. Wieczorem dotarliśmy do Częstochowy i uczestniczyliśmy w Apelu 

Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej. Podczas wieczornej modlitwy zawierzyliśmy Matce 

Bożej nasze troski i intencje. 

Drugi dzień pielgrzymki upłynął pod znakiem uroczystej mszy świętej na jasnogórskich 

błoniach nawiązującej do hasła przewodniego XVIII Dnia Papieskiego „Promieniowanie 

Ojcostwa”. Poczty sztandarowe naszej szkoły stały dumnie pośród innych sztandarów z całej 

Polski. Wzruszającym momentem mszy było puszczenie do nieba balonów z intencjami 

czternastu tysięcy obecnych tam uczniów. Na zakończenie odczytano akt zawierzenia Matce 

Bożej Królowej Polski oraz wspólnie odśpiewano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

Ostatniego dnia rano wyruszyliśmy do Inwałd Parku. Tam zwiedzaliśmy warownię, park 

miniatur oraz dinolandię. Cała pielgrzymka była bardzo dobrze zorganizowana. Nie zabrakło 

w niej wątków historycznych, religijnych jak i typowego odpoczynku i zabawy.  

Do Łomży wróciliśmy zmęczeni i pełni wrażeń. Polecamy innym uczniom, żeby wzięli 

udział w kolejnej pielgrzymce. 

Hanna Jadczak, Zofia Zdancewicz, kl. VIIIf 

  Czego uczy mnie nasz Papież? 

Jan Paweł II całym swoim długim życiem dawał świadectwo swojej świętości. Już od lat 

szkolnych kształtował się jego charakter. Może być on wzorem dla nas wszystkich. 

Karol Wojtyła kochał swoich rodziców i brata, bardzo dobrze się uczył. Już to może być 

dla nas przykładem do naśladowania. Nasz patron uprawiał też sporty i grał 

w przedstawieniach koła teatralnego. Był też poliglotą, co oznacza, że umiał rozmawiać 

w wielu obcych językach. Papież dał całemu światu przykład przebaczania innym 

wyrządzonych nam krzywd – sam wybaczył zamachowcowi, który do niego strzelał. Gdy 

w dorosłym życiu Jana Pawła II zaczęły się kłopoty zdrowotne, pokazał nam cierpliwość 

w znoszeniu bólu i pokorę wobec cierpienia. Dzieci i dorośli, chorzy i pokrzywdzeni byli 

bliscy jego sercu. Przytulał ich do siebie i modlił się za nich. Patron naszej szkoły był 

bezgranicznie oddany Matce Boskiej i pobożny. Często mówił: Totus Tuus – cały Twój. 

Nasz papież Jan Paweł II dał całemu światu przykład, jak żyć. 

Laura Białucha, kl. IVc 
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Bieg charytatywny 

15 września na łomżyńskim stadionie odbył się 4. Bieg Charytatywny PKO pod hasłem 

"Pomagamy z każdym krokiem". W tym samym czasie na 12 wybranych stadionach w Polsce 

tysiące biegaczy próbowały pokonać jak najwięcej kilometrów. Ich aktywność przeliczona 

została na złotówki, które powędrują dla ubogich dzieci. Ambasadorem wydarzenia w Łomży 

był Jakub Krzewina - mistrz świata w sztafecie 4x400m. 

- Wszyscy otrzymaliśmy koszulki i numer startowy. Do pokonania miałam jedno 

okrążenie na stadionie. Fajnie jest pomagać - powiedziała Pola, uczennica klasy IIf. 

- W biegu udział wzięła prawie cała klasa Vf. Nasza reprezentacja ze Szkoły 

Podstawowej nr 10 była najliczniejszą grupą! Do biegu namówiła nas wychowawczyni Pani 

Barbara Rogińska, która poświęciła swój czas i przyjechała z nami na stadion 

w sobotę - dodał Eryk Męczkowski z Vf, brat Poli. 

Wydarzenie zjednoczyło setki dorosłych i dzieci w szczytnym celu. Uczestnicy pokonali 

łącznie 2753 okrążenia, co dało naszemu miastu wysokie drugie miejsce w Polsce. Wszyscy 

otrzymali pamiątkowe medale. 

Anna Męczkowska, mama Poli i Eryka 

 

Czas grozy i pogardy ocalmy od zapomnienia 

17 września w naszej szkole odbył się apel 

upamiętniający 79. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. W uroczystości przygotowanej przez 

panią Agatę Durzyńską oraz panią Elżbietę Kijek, 

brały udział wszystkie klasy IV - VIII oraz oddziały 

gimnazjalne.  

Podczas przedstawienia mogliśmy usłyszeć 

wiele pięknych utworów patriotycznych 

w wykonaniu naszych kolegów i koleżanek. 

Szczególnie naszą uwagę przykuło wzruszające 

wykonanie piosenek pt. „Warszawo ma” i „Już nie 

wróci chłopiec twój, dziewczyno”. Bardzo 

spodobała nam się  również recytacja wiersza 

pt. „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” autorstwa 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 

Apel ten bardzo nam się podobał. Dzięki niemu 

mogliśmy przypomnieć sobie trudną historię naszej 

ojczyzny i obudzić w sobie uczucia patriotyczne. 

Julia Jaskółka, kl. VIIIe 
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Edgar Bagiński, kl. VIIIe 

Lekcja patriotyzmu w Muzeum Północno- 

-Mazowieckim 

26 października 2018r. byliśmy w Muzeum 

Północno-Mazowieckim na lekcji poświęconej postaci 

Józefa Piłsudskiego. Lekcja została przygotowana 

z okazji zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  

Z dużym zaciekawieniem oglądaliśmy film 

o Józefie Piłsudskim oraz wystawę 

o średniowiecznych rycerzach. Pod koniec spotkania 

rozwiązywaliśmy krzyżówkę i razem z panią 

czytaliśmy wiadomości o Józefie Piłsudskim. 

Dowiedzieliśmy się, kim była mama Piłsudskiego 

i jak nazywał się jego ulubiony koń.  

Uważamy, że warto było pójść do muzeum, gdyż 

poznaliśmy historię Józefa Piłsudskiego w trochę inny 

sposób.  

Alicja Frąckiewicz, Aleksandra Modzelewska, kl. IIIb 

Rzecz o rotmistrzu Pileckim 

W piątek, 5 października, w Wiźnie odbył się spektakl pt. Rotmistrz Pilecki - 

Ofiarowanie. Wykonany został przez grupę teatralną „Rzeczpospolita Apostolska” z Ostrowi 

Mazowieckiej. Jego tematem było ukazanie gehenny, jaką przeżył rotmistrz Witold Pilecki, 

doświadczając okrucieństw II wojny światowej i okresu stalinowskiego. 

Spektakl wywarł na mnie ogromne wrażenie. Aktorzy odgrywali swoje role w sposób 

niezwykle wiarygodny. Godna pochwały jest również dość minimalistyczna, aczkolwiek 

świetnie oddająca atmosferę przedstawienia scenografia oraz przepiękna warstwa muzyczna. 

Niezwykle spodobał mi się również sposób ukazania rotmistrza Pileckiego. Autorzy 

przedstawienia zarysowali sylwetkę bohatera, ukazując z jednej strony człowieka twardego 

i niezłomnego, pełnego męstwa i gotowości do poświęceń, z drugiej osobę, która nie wstydzi 

się tego, że dopada ją zwątpienie, że 

musi walczyć z lękiem i z brakiem 

nadziei. W sposób niezwykle 

dokładny zostały też zaprezentowane 

fakty historyczne, przez co widzowie 

mogli znacznie poszerzyć swoją 

wiedzę. 

Spektakl miał jednak moim 

zdaniem jedną poważną wadę, którą 

było umiejscowienie go w kościele. 

Panująca w świątyni bardzo niska 

temperatura znacznie utrudniała 

skupienie się zarówno widzom, jak i 

aktorom. Dużo większy problem 

stanowił brak sceny - widzowie w dalszych rzędach mieli ograniczoną widoczność. 

Podsumowując, Rotmistrz Pilecki - Ofiarowanie to przedstawienie niezwykle 

wartościowe, które w przypadku zmiany lokalizacji, mogłoby stać się widowiskiem wręcz 

idealnym. 

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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Wielka Defilada Niepodległości z okazji Święta Wojska Polskiego 

W środę 15.08.2018 r. około godziny 10 wyjechaliśmy z domu i ruszyliśmy w kierunku 

stolicy. Rodzice ciągle 

sprawdzali, jakie są utrudnienia 

w ruchu w Warszawie i mówił 

coś o jakiejś defiladzie. Dopiero 

wtedy uświadomiłem sobie, że 

jedziemy na Wielką Defiladę 

Niepodległości zorganizowaną 

z okazji 98. rocznicy „Cudu nad 

Wisłą”, czyli heroicznego 

zwycięstwa polskiego oręża nad 

Armią Czerwoną w Bitwie 

Warszawskiej w 1920 roku. Tego 

dnia obchodzimy również Święto 

Wojska Polskiego. W tym roku 

wyjątkowo zmieniła się 

lokalizacja defilady, wojsko miało 

przemaszerować Wisłostradą, a 

nie jak zwykle Alejami 

Ujazdowskimi. Swoje kroki w 

pierwszym momencie 

skierowaliśmy do Parku Fontann, 

ale zmieniliśmy zdanie 

i stanęliśmy w miejscu, z którego 

dobrze było widać nadjeżdżające 

pojazdy. Jeszcze przed 

rozpoczęciem defilady żołnierze 

ustawili się, oczekując przybycia 

ważnych osobistości, takich jak: 

prezydent Andrzej Duda, premier 

Mateusz Morawiecki, Minister 

Obrony Narodowej Mariusz 

Błaszczak oraz przedstawiciele 

Sejmu i Senatu. Były tam 

oddziały komandosów z jednostki 

Grom, płetwonurków bojowych 

z jednostki Formoza, marynarzy, 

korpusu reprezentacyjnego 

Wojska Polskiego oraz grupy 

żołnierzy z państw sojuszniczych, 

m.in: ze Stanów Zjednoczonych, 

z Chorwacji i z wielu innych. 

Defilada miała się zacząć około 

godziny 13, więc czekaliśmy 

niecierpliwie. 

W końcu o godzinie 13.10 

nadjechał prezydent, a w tej samej 

chwili samoloty akrobacyjne 
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z grupy „Orlik” przy użyciu flar 

dymnych utworzyły polską biało-

czerwoną flagę i wtedy defilada 

ruszyła. Najpierw maszerowały 

wcześniej wymienione przeze 

mnie oddziały, następnie poczty 

sztandarowe polskiego wojska, 

floty i harcerstwa, a także poczty 

wojsk zagranicznych, które 

w ramach Sojuszu 

Północnoatlantyckiego stacjonują 

w Polsce. Po nich rozpoczął się 

przejazd pojazdów lądowych. 

Były tam m.in. polskie czołgi 

Leopard i Twardy, samochody 

HMMWV, haubice, wozy bojowe 

Rosomak, transportery minowania narzutowego Kroton, moździerz Rak oraz amerykańskie 

transportery Stryker i najbardziej przeze mnie wyczekiwane czołgi Abrams. Noszą one miano 

niezniszczalnych czołgów. Na koniec przejechała bateria artylerii rakietowej Patriot.  

Po części defilady na lądzie rozpoczęła się bardzo wyczekiwana defilada lotnicza. Nad 

moją głową co chwila przelatywały niesamowite statki powietrzne. Miałem to szczęście, że 

zobaczyłem na niskiej wysokości setki maszyn lotniczych, zaczynając od helikopterów 

różnego zastosowania, przez ciężkie samoloty transportowe, pasażerskie do wspaniałych 

myśliwców, które przeleciały w wielu szykach pokazowych i bojowych. W tym dniu 

pierwszy raz zaprezentowano nowy samolot Prezydenta RP, który przeleciał nad naszymi 

głowami w asyście dwóch myśliwców F-16. Gdyby nie osoby komentujące defiladę, trudno 

byłoby się zorientować, jakie maszyny lecą mi nad głową, a tu pojawiały się myśliwce F-16 

w różnych szykach, myśliwce Mig-29 oraz Su-22, samoloty transportowe Hercules oraz 

CASY. Nie zabrakło również polskich śmigłowców, np. Mi-17, MI-24 i W-3 Sokół.  

Nagle osoba prowadząca defiladę oznajmiła, że ma dla wszystkich niespodziankę, którą 

będzie pierwszy w historii Polski przelot jednych z najnowocześniejszych myśliwców świata, 

czterech amerykańskich F-22 raptor z lotniska w Niemczech. Z wielkim zainteresowaniem - 

tak jak i wszyscy zgromadzeni - czekałem na te maszyny.   

Nagle rozległ się potężny huk i nad moją głową pokazały się cztery duże myśliwce 

o niesamowitym prawie kosmicznym kształcie. Pomyślałem, że przy nich F-16 to takie małe 

kruszynki. 

Następnie rozpoczęła się defilada rekonstruktorska. Około 650 pieszych i 280 konnych 

rekonstruktorów w pięciu kolumnach odtworzyło oddziały Wojska Polskiego z różnych epok, 

od wczesnego średniowiecza, przez średniowiecze, wiek XVII, okres powstań narodowych 

w wieku XIX, aż po wiek XX. Przemarsz ten najmniej mnie interesował.  

Cała defilada zakończyła się piknikiem wojskowym pod stadionem PGE Narodowy, 

lecz my już w nim nie uczestniczyliśmy ze względu na niepewną aurę.  

Ta wielka uroczystość bardzo mi się podobała. Uważam, że Wojsko Polskie jest żywym 

symbolem trwania, siły i godności Rzeczypospolitej. Wspominając „Cud nad Wisłą”, utrwala 

się pamięć o obrońcach naszej niepodległości. W setną rocznicę odzyskania jej przez Polskę 

Święto Wojska Polskiego ma szczególne znaczenie. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co 

zobaczyliśmy, mam olbrzymią wdzięczność i szacunek dla żołnierzy za pełnienie przez nich 

służby.  
Szymon Dębski, kl. Vc 
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Obchody Święta Niepodległości 

Sto lat temu, 11 listopada 1918 roku Polska 

odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W tym 

roku przypada setna rocznica tych wydarzeń. W naszej 

szkole świętowaliśmy ją 9 listopada.  

Z tej okazji uczestniczyliśmy w apelu upamiętniającym walkę tysięcy Polaków o wolną 

ojczyznę. Część artystyczna miała na celu przypomnienie nam utworów patriotycznych oraz 

wzbudzenie w nas refleksji o trudnej i bolesnej historii naszego narodu. Podczas akademii 

mogliśmy usłyszeć piękną recytację wierszy w wykonaniu naszych kolegów i koleżanek oraz 

śpiew szkolnego chóru.  

Po apelu głos zabrała pani wicedyrektor, która 

zachęciła nas do podjęcia refleksji na temat naszego 

patriotyzmu. Zwróciła także uwagę na postawę podczas 

śpiewania hymnu i szacunek do symboli narodowych, 

a także zaakcentowanie ważnych uroczystości 

państwowych strojem galowym. 

Z okazji tego święta zostały również zorganizowane 

liczne konkursy: plastyczno-literacki: Kartka urodzinowa 

dla Polski i życzenia dla Polski, plastyczny: Piękno 

ojczystej ziemi oraz recytatorski - wierszy patriotycznych. 

Młodsze klasy pisały także list do ojczyzny. Dodatkowo 

tego dnia starsze klasy mogły uczestniczyć w konkursie 

historycznym, w którym trzyosobowe drużyny 

odpowiadały na pytania sprawdzające znajomość dat, 

wydarzeń, postaci i pieśni związanych z historią naszego 

kraju. 

Moim zdaniem jednym z najpiękniejszych działań 

upamiętniających walki o wolną ojczyznę było wspólne śpiewanie hymnu o godzinie 11.11. 

Wzruszająca była chwila, kiedy ponad tysiąc osób odśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. W tej 

inicjatywie brało udział wiele polskich szkół. 

Uważam, że obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pozwoliły 

nam na refleksje dotyczące naszych postaw, apel nie tylko uczył, ale też wzruszał, a liczne 

konkursy były okazją do przypomnienia lub poszerzenia wiedzy dotyczącej historii naszego 

kraju.  
 Alicja Przeździecka, kl. VIIIe 

Łomża,  09.11.18 r.  

Kochana Ojczyzno! 

Jesteśmy uczniami klasy IIIB Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. 

Lubimy się uczyć, spędzać ze sobą czas i jeździć na wycieczki. Jesteśmy dumni, że 

jesteśmy Polakami. Podobają się nam nasze piękne Mazury, Morze Bałtyckie oraz góry. 

Zachwyca nas stolica Polski -Warszawa oraz inne wielkie miasta: Kraków, Toruń i Gdańsk. 

Uwielbiamy polską kuchnię, nasze ludowe tradycje i obrzędy. Pięknie śpiewamy hymn polski 

oraz inne pieśni patriotyczne. Jesteśmy Ci wdzięczni, że możemy mieszkać w niepodległym 

i niezależnym kraju, w którym żyło tylu  wielkich Polaków. Będziemy o nich zawsze 

pamiętać. 

 Obiecujemy, że będziemy dbać o nasze tradycje narodowe, chronić przyrodę i szanować 

symbole narodowe. Zawsze godnie będziemy Cię reprezentować. 
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Amelia Sawicka, kl. IVl 

Konkurs recytatorski 

9 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski wierszy patriotycznych 

z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Umiejętności recytatorskie 

zaprezentowali uczniowie klas II przed rówieśnikami, rodzicami i jury, które oceniało 

wyrazistość mowy, interpretację i dobór 

repertuaru oraz wrażliwość emocjonalną.  

Bardzo się cieszę, bo zająłem w konkursie 

III miejsce. I miejsce zdobyła koleżanka 

z klasy IIc - Gabriela Bagińska, a II miejsce 

Karolina Mogielnicka z klasy IIa. W nagrodę 

otrzymaliśmy wspaniałe nagrody książkowe 

o tematyce patriotycznej.  

Wyróżnieni zostali Kacper Kowalczyk 

i Urszula Kuczewska oboje z klasy IIb, 

a pozostali recytatorzy otrzymali dyplomy za 

udział w konkursie.  

Uczestnictwo nas - dzieci w konkursie 

kształtuje osobowość młodego POLAKA, uczy tego, co najpiękniejsze i najwartościowsze 

w życiu. 
Aleksander Fronc, kl. IIf 

Niezwykłe życzenia dla naszej ojczyzny 

Listopad to szczególny miesiąc dla całej społeczności naszej szkoły. Wszyscy 

uczniowie i nauczyciele wspólnie obchodzą setną rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Z tej okazji przeprowadzony został konkurs plastyczno-literacki „Kartka 

urodzinowa i życzenia dla Polski”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV oraz V, którzy 

stworzyli niezwykłe prace. Każda kartka była wyjątkowa. Prace nawiązywały do historii 

naszego kraju, symboli narodowych, krain geograficznych, znanych Polaków oraz ukazywały 

talent i bogatą wyobraźnię uczniów. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, by 

wybrać najładniejsze karty i życzenia. Pierwsze miejsce zajęła Amelia Sawicka z klasy IVl, 

drugie Marta Ramotowska z klasy IVg, a trzecie Aleksander Dziemiński z klasy IVc. 

Serdecznie gratulujemy! 
Aleksandra Charkiewicz 
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Droga Polsko! 

Z okazji Twojego święta chciałabym Ci życzyć, 

aby ludzie doceniali Twoją historię, okrutny los i to, 

jaką bezcenną wartością jest wolność. Pomimo 

niewielkich rozmiarów jesteś wielkim państwem.  

Za to Cię cenię i darzę miłością, dlatego 

również życzę Ci jak najdłuższego zapisu na 

kartkach historii. 

Amelia 

P r a c e  k o n k u r s o w e  



Marta Ramotowska, kl. IVg 

 

 

 

P r a c e  k o n k u r s o w e  

Droga Polsko! 

Z okazji Twojego święta życzę Ci 

wiernych mieszkańców, 

niezniszczonych, a pięknych ziem, 

żebyś zawsze była na mapie, nie 

uczestniczyła w żadnych bitwach, byś 

wszystko wygrywała i była 

szanowana. 

Kocham Cię Polsko. 

Aleksander Dziemiński, kl. IVc 

Jan Kochanowski, kl. Vc 
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Edukacja muzyczna 

25 września miały miejsce zajęcia prowadzone przez 

artystów z Filharmonii Narodowej, w czasie których 

wysłuchaliśmy fragmentów opery wybitnego polskiego 

kompozytora Stanisława Moniuszki pt. Verbum nobile do 

libretta Jana Chęcińskiego w reżyserii Jitki Stokalskiej.  

Na samym początku konferansjer pokrótce 

opowiedział fabułę utworu. Zaznaczył także, że podczas 

przedstawienia orkiestrę zastąpi pianino, na którym zagra 

Elżbieta Mąkowska. 

Głównym wątkiem opery jest historia dwojga młodych 

ludzi - Zuzi i Michała, których zaręczyny ustalili ojcowie tuż po narodzinach dzieci w drodze 

verbum nobile, co oznaczało szlacheckie słowo honoru, którego nie wolno było złamać. Na 

skutek pewnych perypetii i upływu czasu małżeństwo staje pod znakiem zapytania, a wraz 

z nim honor szlachcica. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Artyści z wielką 

wirtuozerią ukazali sceny miłosne pełne radości i wzruszeń.  

Po występie prowadzący przedstawił każdego ze śpiewaków. W rolę Zuzanny wcieliła 

się Aleksandra Klimczak, Serwacego Łagodę zagrał Paweł Michalczuk. W Michała i Marcina 

Pakułę wcielili się kolejno Maciej Gronek i Andrzej Lenart.  

Utwór Stanisława Moniuszki bardzo mi się spodobał. Wprowadził mnie w ciekawy świat 

muzyki poważnej. Przekonałem się, że twórczość tego polskiego kompozytora jest bardzo 

interesująca i zachęcam do jej bliższego poznania.  

Szymon Dębski, Jan Kochanowski, kl. Vc 

 Najdroższa Polsko! 

Najdroższa Polsko! Szanowna Jubilatko!  

przyjmij najlepsze nasze życzenia, 

bo mamy sposobność bardzo rzadką, 

na 100-letnie Twoje urodziny,  

kierować życzenia od całej rodziny. 

Życzymy Ci pokoleń nieskończoności, 

Działających dla dobra całej społeczności. 

Roztropnych radnych i przedsiębiorczych włodarzy, 

A przede wszystkim mądrych i sprawiedliwych gospodarzy. 

O Najjaśniejsza Rzeczpospolita, 

Bądź wolna, niepodległa i niesamowita, 

Choć w przeszłości poraniona niejedną blizną, 

Bądź zawsze piękną naszą Ojczyzną. 

Niech Cię Polacy wszyscy kochają, 

I znakomitych gości do nas zapraszają. 

Niech pięknieją kamienice, domy, parki i ulice. 

I niech zawsze jest słonecznie, wesoło i pogodnie, 

Byśmy mogli żyć tu bezpiecznie i godnie. 

     Roksana Dudzińska, kl Vc 

P r a c e  k o n k u r s o w e  
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Dzień Edukacji Narodowej w Dziesiątce 

Dziewiątego października bieżącego roku 

w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

W szkolnej stołówce zgromadzili się 

nauczyciele, pracownicy administracji szkolnej, 

przedstawiciele Rady Rodziców oraz dzieci 

występujące na tej uroczystości. 

Pierwszym akcentem było odśpiewanie przez 

szkolny chór powitalnej piosenki. 

Gdy utwór wybrzmiał, głos zabrał pan 

dyrektor Leszek Sobociński, który złożył 

nauczycielom serdeczne życzenia z okazji Dnia 

Nauczyciela. Podziękował im również za trud 

włożony w nauczanie dzieci i życzył dalszego 

zapału do spełniania tej trudnej misji, jaką jest 

kształcenie młodego pokolenia. 

Następnie pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk odczytała list od Prezydenta Miasta Łomży 

Pana Mariusza Chrzanowskiego, który tak się składa, jest absolwentem naszej szkoły. Pan 

prezydent w swym liście także życzył wszystkim nauczycielom samych sukcesów w ich 

dalszej pracy. 

Po tych oficjalnych wystąpieniach nastąpiła część artystyczna. Uczniowie rozpoczęli 

zabawne przedstawienie, które było co chwila nagradzane oklaskami, a wspaniałe żarty 

wywoływały salwy śmiechu, zgromadzonej publiczności. 

Gdy zakończyła się część artystyczna, nastąpiło uroczyste 

wręczenie nagród przyznanych przez Pana Dyrektora nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły za ich ciężką pracę. Później chór 

odśpiewał Sto lat dla wszystkich obecnych na uroczystości 

i zaproszono ich na poczęstunek. 

Tegoroczny Dzień Nauczyciela na długo pozostanie w mojej 

pamięci, ponieważ biorąc w nim aktywny udział – śpiewałem w szkolnym chórze – mogłem 

osobiście wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom Dziesiątki za naszą edukację. 

Szymon Dębski, kl. Vc 

Warsztaty pisarskie 

19 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty 

literackie przeprowadzone przez panią Małgorzatę Nawrocką, polską 

pedagog, dziennikarkę oraz autorkę książek, scenariuszy teatralnych 

i podręczników szkolnych.  

Podczas zajęć mogliśmy 

dowiedzieć się m.in., jak zacząć 

pisać, jak zaciekawić czytelnika 

i nie nudzić go oraz co pomaga 

w dobrym odbiorze tekstów 

literackich. Autorka udzieliła nam 

wielu cennych wskazówek 

dotyczących pisania nie tylko książek, ale również szkolnych 

wypracowań.  

Moim zdaniem warsztaty były bardzo ciekawe i mam nadzieję, że wiele osób skorzysta 

z rad pani Małgorzaty Nawrockiej. 
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Wycieczka do Drozdowa 

12 października pojechaliśmy z klasą 

IIb do Łomżyńskiego Parku 

Krajobrazowego Doliny Narwi. O godzinie 

8:10 zebraliśmy się na placu przed szkołą. 

Dziesięć minut później wyjechaliśmy sprzed 

szkoły do Drozdowa. Około godziny 

dziewiątej dotarliśmy na miejsce, gdzie 

powitała nas przewodniczka po parku - pani 

Paulina Chojnowska. Zaprowadziła nas do 

lasu, po którym wędrowaliśmy specjalnie 

wyznaczoną ścieżką edukacyjną. 

W drozdowskim borze usłyszeliśmy 

m.in. śpiew dzięcioła i kumkanie żabek. 

Najciekawszym okazom zwierząt i roślin 

zrobiliśmy zdjęcia. Gdy wróciliśmy z lasu, 

wzięliśmy udział w przyrodniczych 

zajęciach edukacyjnych. Następnie pani 

Paulina pokazała nam wypchane zwierzęta 

zamieszkujące okoliczne lasy i łąki.  

Po zajęciach wyszliśmy na świeże 

powietrze, gdzie zjedliśmy pieczone nad 

ogniskiem kiełbaski i chleb. Po skończonym 

posiłku wsiedliśmy do autokaru 

i wróciliśmy do Łomży. Okazało się, że 

przed szkołą powitali nas zniecierpliwieni rodzice i dziadkowie. 

Dzięki dzisiejszej wycieczce do Drozdowa poszerzyłam wiadomości o świece przyrody. 

Lena Mieczkowska, kl. IIf 

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

11 października 2018 r. uczniowie klas Vc i Ve wraz z opiekunami i organizatorem - 

panią Jolantą Gwizdon mieli okazję odwiedzić Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Byłem jednym z uczestników tej wycieczki. 

Wczesnym rankiem ruszyliśmy w stronę stolicy. Na miejsce przybyliśmy o godzinie 11. 

Centrum Nauki Kopernik to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Posiada ponad 

400 eksponatów pogrupowanych tematycznie. Zwiedzając, mogliśmy kierować się swoją 

ciekawością, a w każdej chwili można było skorzystać z pomocy organizatora. Najwięcej 

czasu poświęciliśmy strefie eksperymentowania związanej z człowiekiem i przyrodą. 

Mieliśmy możliwość zbudowania magnetycznego mostu, wywołania tornado czy 

poeksperymentowania przy obrotowym stoliku, co najbardziej mi się spodobało. Mogliśmy 

także kupić sobie pamiątki w postaci „Slima” w małym pudełeczku, zestawu małego magika 

lub wielu, wielu innych.  

Niestety czas w takim miejscu minął szybko. Potem udaliśmy się na spacer po 

warszawskiej Starówce, odwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza i Pałac Prezydencki. 

Posiłek zjedliśmy w McDonald's i ruszyliśmy w podróż powrotną. Bardzo zmęczeni, ale 

również zadowoleni o 19 dotarliśmy do Łomży.  

To była pouczająca wycieczka i na pewno wrócimy tam nie raz. 

Filip Chełstowski kl. Vc 
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Moje wakacje 

Wakacje spędziłam na francuskiej wyspie Corsica. Jest tam słonecznie i ciepło.  

Na wyspie znajduje się dużo wysokich szczytów górskich oraz pięknych plaż. 

Pływaliśmy w przejrzystym, ciepłym Morzu Śródziemnym, które mieniło się wieloma 

odcieniami błękitu. Najbardziej lubiłam chodzić na kamienne plaże, ponieważ można było 

tam skakać ze skałek do morza i oglądać pod wodą muszelki różnych kształtów. W tym roku 

miałam również okazje nurkować z butlą. Świat pod wodą jest niesamowity. Widziałam wiele 

kolorowych ławic ryb, ośmiornice, rozgwiazdy i różne podwodne żyjątka. Gdy znudziła nam 

się plaża, chodziliśmy w góry. Widoki górski są piękne i magiczne. Wspinaczka była ciężka, 

ale widoki na górze rekompensowały cały trud. Wieczorami spacerowaliśmy w porcie 

i zwiedzaliśmy miasto.  

Wakacje były wspaniałe, lecz niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. 

Adrianna Michalak, kl. VIa 

Bohater 

Od rodziców dostałam ślicznego rudego psa, którego nazwałam Harry. 

Pewnego dnia, chociaż wiał silny wiatr, wyszłam  ze swoim pieskiem na spacer do lasu. 

Gdy szliśmy, Harry usłyszał szelest w jednym z krzaków i zaczął węszyć. Niestety ja tego nie 

zauważyłam i poszłam dalej. W pewnym momencie zwierzak zaczął szczekać tak głośno, że 

aż się przestraszyłam. Podeszłam bliżej, spojrzałam, a tam był malutki ptaszek, który spadł 

z drzewa razem z gniazdem. Postanowiłam pomóc temu biedakowi, a że nie mogłam zabrać 

go do domu, to naprawiłam jego gniazdo i odłożyłam na miejsce tam, gdzie spadło, ponieważ 

domyślałam się, że mama tego malucha jest gdzieś w pobliżu. Potem wraz ze swoim pupilem 

schowaliśmy się za drzewem. Po krótkiej chwili przy maluchu pojawiła się jego mama, 

a wkrótce również tata. Zabrali gniazdo i swoje dziecko wysoko na drzewo. Wkrótce 

usłyszałam dochodzące z góry głośne świergotanie i łopotanie skrzydeł.  

Kiedy ucichły hałasy, spojrzałam na Harrego, a on siedział taki dumny z siebie, że 

pomógł temu małemu ptaszkowi, a ja nazwałam go małym bohaterem. 

Zuzanna Modzelewska, kl.Ve 

Mój pies 

Mój pies wabi się Łapka. Jest piękną suczką i ma dwa lata. 

Łapkę do naszego domu przyniósł tata. Kupił ją od swojego kolegi, kiedy miała sześć 

tygodni. Przez pierwsze kilkanaście dni suczka mieszkała ze mną w pokoju. Potem rodzice 

stwierdzili, że to za duży obowiązek dla całej rodziny i Łapcia zmieniła miejsce 

zamieszkania. Od tamtej pory mieszka na wsi u mojej babci, a jej domem jest duża i ciepła 

buda. 

Łapka to duży rasowy pies, bo jest owczarkiem niemieckim. Jej gęsta błyszcząca sierść 

mieni się czernią i brązem, uszy są duże i stojące.  Ma także długi obficie owłosiony ogon. 

Suczka jest bardzo mądra. Kiedy obcy kot zbliża się do podwórka dziadków, to od razu 

zaczyna szczekać. Łapka bardzo lubi, gdy się z nią bawię rzucając kij. Uwielbia też grać ze 

mną w piłkę i chodzić na spacery do lasu. 

Bardzo lubię Łatkę i zawsze jak jadę na wieś to najpierw muszę się z nią przywitać, bo to 

moja ukochana psina. 

     Lena Mieczkowska, kl. IIf Nikola Skrzecz, kl. IIf     Dominika Borawska, kl. IIj    Mirella Sielawa, kl. IIf 
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N a s z e  p r a c e  



C z y t a ć ,  a l e  c o ?  

O g l ą d a ć ,  a l e  c o ?  

Rafała Kosik Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 

Książka Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 

autorstwa Rafała Kosika po przeczytaniu wprowadzenia 

zapowiadała się ciekawie. Zagłębiając się jednak w lekturze, 

możemy zaobserwować, że o tytułowym Gangu Niewidzialnych 

Ludzi nie ma praktycznie mowy w pierwszej połowie książki. Jest 

wprawdzie coś wspomniane o akcji rozbicia gangu przez głównych 

bohaterów, jednak najwięcej czasu w lekturze poświęcono na 

wprowadzenie czytelnika do świata, w którym żyją bohaterowie, 

przedstawienie ich cech i opisanie każdego z osobna. W związku 

z tym nasunęła mi się refleksja, czy nie lepiej było zatytułować tej 

książki Felix, Net i Nika, a dopiero potem stworzyć część Felix, Net 

i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.  

Fabuła książki jest mętna, mało dynamiczna, a akcja rozwija się bardzo powoli. 

Bohaterowie są mocno przerysowani (typowy bogacz, człowiek, który wszystko wie najlepiej, 

maniak komputerów, itp.). Domyślam się, że miało to służyć lepszemu wprowadzeniu 

czytelnika w świat przedstawiony. Mnie nie odpowiada taka szablonowość postaci. 

Zdziwiła mnie informacja, że książka ta ma być lekturą obowiązkową dla klas 4–6 szkoły 

podstawowej, ponieważ uważam, że nie prezentuje ona żadnych wartości, za to obnaża 

niedoskonałości i ułomności obecnego systemu nauczania i ukazuje wady nauczycieli, więc 

myślę, że uczniowie czytający tę opowieść mieliby sporo okazji do śmiechu.  

Dominik Sawicki, kl.VIIIe 

Prawdziwa historia o polskich lotnikach 

24 września razem z klasami siódmymi i ósmymi poszliśmy do 

łomżyńskiego kina Millenium na film pt. Dywizjon 303. Historia 

prawdziwa. 

Produkcja powstała na podstawie książki Arkadego Fiedlera pod 

tym samym tytułem. Film opowiada o losach polskich lotników od 

roku 1939, a także ukazuje ich bohaterską postawę w czasie trwania 

bitwy o Anglię.  

Odbiór filmu jest różny, widzowie dzielą się na dwie grupy. Jedni 

uważają, że ten film to bezmyślna składanka niepołączonych ze sobą 

logicznie scen, drudzy zaś pokochali Dywizjon. Ja należę do drugiej 

grupy. Uważam, że film był dobrą lekcją historii. Spodobało mi się w nim to, że pomiędzy 

scenami walk i obrazami codziennego życia polskich lotników zaprezentowano pokolorowane 

archiwalne fotografie z czasów II wojny światowej, a szczególnie z bitwy o Anglię. 

Udźwiękowienie filmu również mi się podobało. Momentami wywoływało u mnie dreszcze.  

W głównych rolach wystąpili popularni polscy aktorzy: Piotr Adamczyk, Maciej 

Zakościelny i wielu innych równie wspaniałych. Uważam, że świetnie wczuli się w grane 

postacie i zaprezentowali swój talent. 

Moim zdaniem fabuła filmu została przedstawiona w sposób ciekawy i ciągle 

zaskakiwała nowymi zwrotami akcji. 

Film pod tytułem Dywizjon 303. Historia prawdziwa zachwycił mnie także dlatego, że 

bardzo różnił się od produkcji angielskiej. Bardzo mi się spodobał i chętnie obejrzałabym go  

kolejny raz. 
Izabela Jastrzębska, kl. VIIIe 
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1. „Jeszcze … nie zginęła”. 

2. Henryk z hymnu Polski. 

3. Ranga Piłsudskiego. 

4. Ma wielkie oczy. 

5. „Przybyli … pod okienko.” 

6. W Polakach był … walki. 

7. W herbie Warszawy. 

8. Imię konia Piłsudskiego 

9. Płynie przez Warszawę. 

Olivia Makowska, kl.  Ve 

K r z y ż ó w k i  

1. Nasi zachodni sąsiedzi. 

2. Autor hymnu Polski. 

3. Imię marszałka (ps. „Dziadek”). 

4. Słynny pianista, miał wpływ na 

   odzyskanie naszej niepodległości. 

5. … lat niepodległości Polski. 

6. Ubiór żołnierza. 

7. Utworzył je Piłsudski we Włoszech. 

8. Jeździli na nich legioniści. 

9. Jeden z symboli państwa. 

10. Miał dom na kółkach. 

11. Jeden z twórców niepodległej Polski.  

12. Towarzyszył wojsku w czasie 

przemarszu. 

13. Polacy walczyli „Za naszą i Waszą …” 
 

   Aleksander Żebrowski, kl. Ve 
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