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Znak ostrzegawczy – Dzieci 

Znak: żółty trójkąt, czerwień na brzegach, 

a środkiem dwoje dzieci przebiega. 

Trzeba uważać – z boku, naprzeciw 

mogą na drogę wybiegać dzieci! 

Właśnie w pobliżu szkoły najczęściej 

uważaj – tu się czai najczęściej! 

 

Filip Komorowski, kl. III f 

*** 

Idziemy wąską ścieżką przez las, 

a tu maślak wita nas. 

- Skąd jesteście, szanowne panie? 

- My jesteśmy z Łomży, grzybku Janie.   

                            Aleksandra Żebrowska, 

                            Julia Frydrych, kl. III f 

 

 

 

 

Witamin i minerałów moc ogromną mają, 

Naturalną odporność człowiekowi dają. 

Owoce! Owoce! 

Bo to o nich mowa, 

Są wprost niezastąpione dla naszego 

zdrowia! 

Warzywa! Warzywa! 

Bo o nich też mowa, 

Dzięki nim nasze zdrowie 

Coraz lepszym bywa. 

Piotr Kołodziejczyk, kl. III a 

*** 

Po lecie, 

Jak zapewne wiecie 

Nadchodzi wrzesień, 

A we wrześniu jest już jesień. 

Czas do szkoły! 

Trzeba plecak założyć... 

I ruszyć na podbój nowego 

Roku szkolnego! 

Nina Adamczak, kl. VI b 

 

 

 

 

 

Barwy jesieni 

Żółte, czerwone, pomarańczowe… 

Spadają z góry jak z nieba. 

Patrzę, nie wierzę, nikogo tam nie ma. 

A jednak ktoś sypie, ktoś dmucha. 

Kolorowe liście tańczą, śpiewają mi do 

ucha. 

Może brat robi mi psikusa i kolegom 

doniesie… 

A jednak to nie on, to JESIEŃ! 

 

Aleksandra Sadowska, kl. VI b 

Leśne plotki 

To, co żyje w leśnej ściółce 

powiedział kulik kukułce. 

Ta w korony drzew wzleciała 

i o wszystkim rozgadała. 

Kto tam skacze, pełza, biega, 

kto sportowiec, kto lebiega, 

kto w motyla się przemienia, 

a kto nigdy się nie zmienia. 

Kto pomocny, kto szkodnikiem, 

nawet kto tu jest leśnikiem. 

Jakie chrząszcze, jakie larwy, 

kto i kiedy zmienia barwy, 

kto i w co się przepoczwarza 

i jak często to się zdarza, 

kto ma skrzydła, a kto rogi, 

ile nóg jest u stonogi, 

jakie grzyby rosną w ściółce 

powiedział kulik kukułce. 

A kukułka w lesie kuka, 

bo plotkować to nie sztuka. 

Alicja Kneć, kl. III c 

W e s o ł e   w i e r s z y k i 
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 Wakacyjny baranek 

Moją pamiątką z tegorocznych wakacji jest figurka baranka. Kupiłam ją 

w Zakopanem.  

Ten baranek jest gipsowy, a na jego brzuszku znajduje się mięciutki puszek, który 

przypomina kubraczek. Figurka ta nie jest duża, bo mieści się 

w kieszonce. Pyszczek baranka jest pogodny, wesoły 

i uśmiechnięty. Gipsowy zwierzak ma oczy położone blisko siebie. 

Są lśniące i czarne, jak dwa małe węgielki. Posiada śmieszne, 

odstające uszy. Baranek ma na głowie czarny, góralski kapelusz z 

czerwoną wstążką, na której są białe kropki. Ponadto z nakrycia 

głowy wystają długie piórka. Postawiłam go na swoim biurku i gdy tylko na niego patrzę, 

wspominam pobyt w górach. 

Mój baranek podoba się wszystkim domownikom, a mnie przypomina wakacje. 

Dominika Serafin, kl. III f 
                           

Wakacyjna pamiątka 

Pamiątką, którą przywiozłem z wakacji, jest figurka Smoka 

Wawelskiego. 

Wykonana została z metalu umieszczonego na szarym kamieniu. Smok 

jest niewielkich rozmiarów. Ma sześć łap z ostrymi pazurami, długi ogon i 

rozłożone skrzydła. Jego paszcza jest otwarta, jakby zaraz miał zionąć 

ogniem. Figurka podoba się całej mojej rodzinie. 

Ta pamiątka jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ cały rok będzie 

przypominała mi Smoczą Jamę, którą oglądałem podczas pobytu w Krakowie. 
Paweł Nowicki, kl. III f 

                           

Holandia, dn. 07.07.2013 r. 

Cześć Sebastian! 

Na początku chciałbym Cię serdecznie pozdrowić i zapytać, co u Ciebie. U mnie 

wszystko dobrze, wakacje są super. 

Jestem z mamą w Holandii u mojej cioci Iwony. Pogoda jest wspaniała. Zwiedziłem 

dużo ciekawych miejsc. Byłem nad morzem i w parku rozrywki, gdzie dobrze się bawiłem.  

Gdy wrócę, to Cię odwiedzę i wszystko dokładnie opowiem. Do zobaczenia. 

Oskar 
Oskar Zalewski, kl. III f 

                           

 Las 

Kiedy idę sobie lasem 

I rozglądam się wokoło 

To tak myślę sobie 

czasem 

Jak tu pięknie i wesoło. 

Wszystko się zieleni. 

Ptactwo się nie leni. 

Ćwierka, śpiewa i 

nurkuje, 

Aż się dusza ma raduje. 

Julia Kochanowska, kl. III d 

 

Dziwy w lesie 

Gdzieś daleko w Tatrach 

wieść przedziwna niesie, 

że dziwne małe 

stworzenia 

zamieszkały w lesie. 

Jeżyk nosi jabłka,  

myszka chowa zboże. 

Jest już coraz chłodniej. 

Czy im ktoś pomoże? 

 

Nie bójcie się zwierzątka 

i leśna przyrodo, 

bo małe stworki 

chętnie wam pomogą. 

Co to za stworki, 

z których żaden się nie 

leni? 

Czy wiecie kochani.  

To pomocnicy jesieni. 

Natalia Bieniek, kl. III d 
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W a k a c y j n e    w s p o m n i e n i a 



 

Pod koniec wakacji zaczęłam się bardzo 

stresować czwartą klasą. Jednak okazało się, że 

nie jest aż tak źle, jak myślałam. Jest tu dużo 

miłych nauczycieli. Bardzo się zżyliśmy. Coś 

czuję, że reszta roku szkolnego minie nam jak 

z bicza strzelił. 
Wiktoria Rytel, kl. IV e 

 

Pierwszego dnia szkoły w IV klasie czułam się 

tak, jak bym była nowa. Nowa 

wychowawczyni, różne klasy i inne 

nauczycielki. Doszła też do naszej klasy nowa 

dziewczynka. Jest nieśmiałą, ale miłą 

dziewczynką. Myślę, że poradzę sobie w 

klasach 4-6 tak jak w 1-3. Czwarta klasa jest 

super! 
Nina Gadzińska, kl. IV e 

 

W klasie IV jest fajnie. Pierwszego dnia, gdy 

zaczęły się lekcje, czułam stres. Bałam się i 

trzęsłam ze strachu, ale potem było fajnie. 

Teraz jest fantastycznie, ponieważ mam dużo 

przyjaciół, lekcje są interesujące. Najlepsze 

jest to, że mamy więcej ciekawych lektur do 

czytania. Dziesiątka jest najfajniejszą z 

wszystkich szkół. 
Julia Tomaszewska, kl. IV e 

 

W pierwszym miesiącu było bardzo dobrze. 

Zapoznałam się już z nauczycielami: są 

superowi. Na początku miałem drobne 

problemy z polskim, ale teraz jest lepiej. 

Z matematyką radziłem sobie najlepiej. Bardzo 

spodobał mi się w-f. Miałem najlepszy z całej 

klasy wynik na 60 m. Pierwszy miesiąc był 

ekstra! 
Wiktor Kacprzyk, kl. IV e 

 

Podoba mi się w klasie czwartej, ponieważ 

mamy każdy przedmiot z inną panią. Czasami 

się męczę, kiedy z parteru musimy iść na 

drugie piętro, ale mogę zwiedzić szkołę. Na 

wychowaniu fizycznym mamy oddzielną 

szatnię, a w klasach 1-3 tego nie było. Lubię 

czwartą klasę. Podoba mi się, przynajmniej nie 

jestem najmłodszy z całej szkoły. 
Wiktor Pieńkowski, kl. IV e 

 

Czwarta klasa zaskoczyła mnie pozytywnie. 

Chociaż mamy więcej przedmiotów, to i tak 

nauka szybko idzie. Moim ulubionym 

przedmiotem jest język polski. Lubię też lekcje 

przyrody z panią Małgorzatą Czerwińską. 

Zostałam gospodarzem klasy. Obowiązki 

gospodarza w czwartej klasie nie są takie łatwe 

jak w 1-3. Tęsknię za klasami 1-3, ale 

w czwartej klasie wreszcie nauczę się godzić 

więcej obowiązków. Kto by pomyślał, że ten 

miesiąc tak szybko minie. 
Julia Frąckiewicz, kl. IV e 

 

Najpierw się przestraszyłam, ponieważ było 

dużo nowych pań, nowe dzieci, nowe sale. 

Zastanawiałam się, jak zdążę dojść z 

pierwszego piętra na drugie, rozpakować się, 

zjeść kanapkę, spakować się. Pierwszego dnia 

poznałam większość pań, dzieci i przekonałam 

się, że klasa czwarta nie jest taka zła. 
Julia Truszkowska, kl. IV e 

 

Drugiego września bałem się iść do szkoły, 

ponieważ myślałem, że nie znajdę swojej 

klasy. Myślałem, że będzie dużo lekcji i nie 

poradzę sobie. Okazało się, że wszyscy 

nauczyciele są sympatyczni. To prawda, że jest 

więcej pracy i nauki, ale cieszę się, że jestem 

w klasie IV. Lubię zgłębiać wiedzę i chodzić 

do szkoły. 
Igor Kaliś, kl. IV f 

 

Zaczął się nowy rok szkolny. Więcej nauki, 

nowi nauczyciele i przedmioty. Jednym 

słowem wielka szkolna przygoda. Aż trudno 

uwierzyć, jak szybko mija czas… Niby nic się 

nie zmieniło, a jednak… Teraz jest więcej 

nauki, kartkówki i sprawdziany co dwa dni, ale 

czwarta klasa ma swoje plusy! Trudno, uczyć 

się trzeba, jeśli chce się kimś w życiu zostać, 

ale w starszej klasie jest bardzo fajnie, jesteś 

bardziej odpowiedzialny i rozważny. Czwarta 

klasa jest bardzo ciekawa! 
Małgorzata Gałka, kl. IV e 

 

Nauka w klasie IV bardzo mi się podoba. Na 

początku myślałem, że będzie bardzo dużo 

pracy, ale nie jest aż tak źle. Nauczyciele są 

dla nas bardzo mili. W klasach I-III 

musieliśmy odrabiać prace pisemne, a teraz 

jeszcze nauczyć się tematu. Jest dużo 

kartkówek, ale na razie jakoś sobie radzę. 

Kiedyś mieliśmy jedną panią od wszystkiego, 

a teraz mamy na każdej lekcji inną 

nauczycielkę. Moimi ulubionymi 

przedmiotami są matematyka, zajęcia 

techniczne i w-f. Choć jest nieźle, myślę 

jednak, że niedługo zatęsknię do młodszych 

klas.  Maksymilian Ramatowski, kl. IV f 

W r a ż e n i a   z w i ą z a n e   z   n a u k ą   w  IV   k l a s i e 
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Pamiętamy o 1 września 1939 roku 

1 września uczniom kojarzy się przeważnie z końcem wakacji i początkiem roku 

szkolnego. Jednak starsi ludzie, np. nasi dziadkowie, wiążą z tą datą zupełnie inne 

wspomnienia. Jest to bowiem data wybuchu II wojny światowej. W tym roku obchodziliśmy 

już 74. rocznicę najazdu Niemców na nasz kraj. 

To właśnie 1.09.1939 roku najeźdźca wystrzelił na Westerplatte pociski z pancernika 

Schleswig-Holstein. Obrona miała trwać tylko 24 godziny, ale 

przedłużyła się aż do 7 dni. We wrześniu 1939 Polska została podzielona 

między Niemcy a ZSRR. Okupanci starali się zatrzeć wszelkie ślady 

niepodległej Rzeczypospolitej. Wprowadzono godzinę policyjną, czyli 

zakaz opuszczania mieszkań od wieczora do rana. W Polsce w tym czasie 

brakowało żywności. W całym naszym kraju dokonywano masowych 

egzekucji. Rozstrzeliwano Polaków na oczach ludzi, by nauczyć innych 

posłuszeństwa. Żydów zamykano w gettach lub wraz z Polakami i ludźmi 

wielu innych narodowości wywożono do obozów koncentracyjnych 

w Brzezince, Majdanku, Treblince. Jednak najbardziej ponurą sławę 

uzyskał obóz w Oświęcimiu. Zamordowano tam ok. 1,5 mln ludzi. 

Musimy pamiętać, że były to obozy niemieckie, mimo że hitlerowcy 

usytuowali je na terenie Polski. 

Wojna zakończyła się w 1945 roku, jednak jej skutki dorośli 

ludzie odczuwają do dziś, a my, jako młode pokolenie, nie możemy dopuścić do tego, aby te 

krwawe wydarzenia w przyszłości się powtórzyły.  

Karolina Zakrzewska, kl. VI b  

 

Udany dzień w Rogienicach 

25 września 2013 r. nasza klasa III f wybrała się na wycieczkę do gospodarstwa 

agroturystycznego położonego w Rogienicach Wielkich. Miejscowość ta oddalona jest od 

Łomży o około 10 km. Wyprawa została zorganizowana w celu przywitania jesieni. 

Najpierw, gdy byliśmy już na miejscu, prawie 

wszyscy wsiedliśmy do drewnianej bryczki. Chwilę 

potem udaliśmy się nią na przejażdżkę, która trwała 

mniej więcej pół godziny. Świeciło słońce. Pogoda 

nam dopisywała. Podczas jazdy podziwialiśmy 

zmieniającą się przyrodę. Wiał lekki wietrzyk i unosił 

liście na asfaltowej drodze. Z przodu bryczki siedział 

pan woźnica, który poganiał konie. Raz jechaliśmy 

wolno, innym razem konie galopowały. Bardzo nam 

się to podobało. Po podróży udaliśmy się do sali 

kominkowej, gdzie pani piekła 

kiełbaski. Byliśmy głodni, więc szybko je zjedliśmy. Na deser były 

gofry z bitą śmietaną. Po uczcie wyszliśmy na dwór, gdzie czekał na 

nas osiodłany koń. Ustawiliśmy się w kolejkę, żeby każdy mógł 

spróbować jazdy na grzbiecie zwierzęcia. Nawet nasza pani 

wychowawczyni odważyła się wsiąść na konia. Byliśmy z niej bardzo 

dumni. Potem mieliśmy czas na zabawę na świeżym powietrzu.  

Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Przez chwilę wróciły do mnie 

wspomnienia z wakacji. Bardzo lubię takie wycieczki. 

Dominika Serafin, kl. III f  

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - 5 

K a r t k a   z   k a l e n d a r z a 

 C h c e m y   W a m   o   t y m   o p o w i e d z i e ć 



Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ogłoszonego z okazji 

obchodów XXV-lecia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II 

w Łomży 

Jury konkursu postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym 

osobom: 

- kategoria szkoły podstawowe: 

 Nagroda – Zuzanna Najda ze Szkoły Podstawowej 

nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży (op. Maria 

Tyszka) 

 Nagroda – Gabriela Chlabicz ze Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach 

(op. Dorota Brzozowska) 

 Nagroda – Joanna Krysiak ze Szkoły Podstawowej 

nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży (op. Wiesława 

Domalewska) 

 Wyróżnienie – Marta Czajkowska ze Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach 

(op. Dorota Brzozowska) 

 Wyróżnienie – Julia Nieciecka ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana 

Pawła II w Łomży (op. Mirosława Bieniecka) 

 Wyróżnienie – Marta Obiedzińska ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana 

Pawła II w Łomży (op. Joanna Lewczuk) 

 Wyróżnienie – Sebastian Ramotowski ze Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach 

(op. Monika Szczucka-Bagińska) 

 Wyróżnienie – Wiktoria Koniecko ze Szkoły 

Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 

(op. Wiesława Domalewska) 

- kategoria gimnazja: 

 Nagroda - Karolina Kowalczuk z Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Rudce (op. Małgorzata Fronc) 

 Nagroda - Małgorzata Mańkowska z Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Rudce (op. Małgorzata Fronc) 

 Nagroda -Konrad Mosior z Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Brzeźnicy (op. Urszula 

Maź) 

 Wyróżnienie – Gabriela Konopka z Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Kolnie (op. Agata Słapińska). 

Gratulujemy autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

Praca wyróżniona - Jagoda 

Bartecka, Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Jana Pawła II w Twardogórze 

(op. Ewa Łysek) 

Praca nagrodzona - Dominika Ciszewska, 

Publiczne Przedszkole nr 14 w Łomży 

(op. Beata Kalinowska) 

My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać 
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MY, JANA PAWŁA UCZNIOWIE… 



Zuzanna Najda  

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży 

Dobre uczynki 

Bartek był zwykłym chłopcem uczęszczającym do szkoły podstawowej. Nigdy nie 

zastanawiał się nad swoimi relacjami z ludźmi. Pewien dzień w jego życiu miał to zmienić… 

*** 

Zadzwonił dzwonek. Przerażony Bartek przyspieszył. „Jeszcze tylko kilka kroków” – 

pomyślał. Wreszcie przekroczył próg klasy. Na szczęście wychowawczyni prowadziła 

rozmowę z czyjąś mamą i nie zauważyła spóźnienia chłopca. W sali lekcyjnej panował gwar. 

Bartek usiadł na wolne miejsce w ławce obok swojego najlepszego kolegi, Pawła. Po chwili 

nauczycielka pożegnała się z kobietą, z którą prowadziła rozmowę i rzekła: 

- Dzieci, na dzisiejszej godzinie wychowawczej będziemy rozmawiać o dobrych uczynkach. 

Więc… Czy kiedykolwiek komuś pomogliście? 

Pierwsza, z wahaniem zgłosiła się Ula: 

- Ja kiedyś zajmowałam się małą córeczką mojej sąsiadki. 

- A ja wiele razy pomogłem mamie sprzątać mieszkanie! – pochwalił się Daniel. 

Uczniowie wymieniali kolejno różne dobre czyny, w których brali udział, tylko Bartek 

milczał. Nie przypominał sobie, czy wykonał w życiu coś dobrego… Owszem, nieraz 

pomagał mamie w domu czy tacie w garażu, zajmował się młodszą siostrą, lecz jego zdaniem 

to było zwyczajne, a nie żaden dobry uczynek. Jego rozmyślania przerwał głos pani: 

- Na pracę domową będziecie spełniali dobre uczynki i opowiecie mi o tym jutro na lekcji. 

Liczę na waszą szczerość. 

*** 

- Mamo, mam zrobić dobry uczynek – oznajmił Bartek, wchodząc do domu. 

- A jaki zamierzasz wykonać?  

- Jeszcze nie wiem… Chciałbym, żeby to było coś… wielkiego.  

- Każdy dobry czyn jest w jakiś sposób chwalebny… A ja mam pomysł – w okolicy mieszka 

pan Jan, emeryt. Mógłbyś złożyć mu wizytę towarzyską albo zrobić zakupy. Zaprowadzę cię 

do niego. Załóż tylko buty – uśmiechnęła się mama.  

*** 

Po kilku minutach drogi dotarli do pana Jana, mieszkał w sąsiednim bloku. Mama 

zostawiła Bartka, a chłopiec z lekką obawą nacisnął przycisk dzwonka. Po chwili usłyszał 

kroki i odgłos otwieranych drzwi, zza których wychylił się staruszek.  

- Dzień dobry – rzekł onieśmielony chłopiec. – Proszę się nie obawiać, mieszkam niedaleko. 

Słyszałem od mamy, że jest pan samotny, więc… więc postanowiłem się z panem spotkać.  

Potrzebuje pan czegoś? Może zrobić zakupy?…  

- Dzień dobry, chłopcze. Miło, że interesujesz się moim losem, ale na razie mam wszystko.  

Wczoraj sam byłem w sklepie. Natomiast z chęcią się z tobą zapoznam. Chodź do salonu.  

Chłopiec podążył za starszym panem. Następnie usiedli na brązowych, skórzanych 

fotelach. Bartek pokrótce opowiedział o swoim życiu. Rozmawiali na wiele tematów. Na 

pokrytej zmarszczkami twarzy starca pojawił się uśmiech. Rozegrali nawet partię szachów. 

Czas minął im szybko, na zewnątrz zapadał zmrok. 

- Dobrze, idź już. Pewnie mama się niecierpliwi.  

Zdziwiony Bartek odrzekł:  

- Ale jeszcze jest wcześnie… Zaraz, zaraz… Już dwudziesta?! Proszę pana, bardzo 

przepraszam, ale muszę iść! Ale jutro z chęcią pana ponownie odwiedzę!  
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Na lekcji języka polskiego Bartek bardzo się stresował. Z opowieści kolegów usłyszał, 

że robili bardzo wzniosłe uczynki. Na samym końcu pani wywołała jego.  

- Ja nie zrobiłem nic wspaniałego, po prostu odwiedziłem starszego pana i z nim 

rozmawiałem. Jest bardzo miły i sympatyczny… Opowiadał mi o swoim dzieciństwie 

i dorosłym życiu. Myślę, że zaprzyjaźnimy się, łączą nas wspólne zainteresowania i mam 

zamiar często z nim przebywać. Będę pomocny i mam nadzieję, że umilę mu czas moimi 

odwiedzinami. 

Podczas przerwy nauczycielka podeszła do Bartka i powiedziała:  

- Gratuluję ci! Jako jedna z niewielu osób opowiedziałeś prawdziwą historię. Niektórzy 

wymyślili swoje wielkie czyny. Wcale nie uważam, że twój uczynek był nieważny. Nie 

każdego dnia można zrobić coś wielkiego, ale każdego dnia można zrobić coś dobrego. 

 

Gabriela Chlabicz 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach 

Pewnego dnia prawie cała klasa pojechała na zawody przełajowe. Wszyscy  

z niecierpliwością czekaliśmy na start. W zawodach brały udział dzieci ze szkół 

podstawowych z całego powiatu. Trochę przestraszyłam się liczby uczestników, ale po chwili 

postanowiłam stawić czoła swoim lękom. 

Usłyszeliśmy gwizdek i rozpoczęliśmy bieg. Wszyscy narzucili bardzo szybkie tempo. 

Widziałam, że mam szanse, aby zmieścić się w pierwszej dziesiątce. Tuż przede mną biegła 

wysoka i szczupła dziewczyna. W pewnej chwili upadła. Widziałam, że cierpi. Trzymała się 

za kostkę i cichutko łkała.  

W mojej głowie zaczęły kłębić się różne myśli. Najpierw pomyślałam o tym, że 

przecież mogę zająć dobre miejsce i dzięki temu zdobyć celującą ocenę  

z wychowania fizycznego. Po paru sekundach przypomniały mi się słowa dziadka, który do 

znudzenia powtarza, że zawsze trzeba pomagać innym i że dobro powraca podwójnie. 

Postanowiłam pomóc nieznajomej. Podałam rękę, aby wstała, a potem podtrzymywałam, 

kiedy kuśtykając szła do mety. Na miejscu kontuzjowaną zajął się lekarz, a ja wyjaśniłam 

trenerom, co się stało.  

Ku mojemu zdziwieniu wszyscy nam gratulowali. Obie dostałyśmy medale za 

ukończenie biegu. W szkole wychowawczyni pochwaliła moją postawę fair play. Dostałam 

dwie najwyższe oceny: z wychowania fizycznego i zachowania. Ania, bo tak nazywa się 

dziewczyna, której pomogłam, podała mi swój numer telefonu. Od tamtej pory często się 

kontaktujemy, zyskałam więc nową przyjaciółkę. Okazało się, że nie każdego dnia można 

zrobić coś wielkiego, ale każdego dnia można zrobić coś dobrego.   
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Praca nagrodzona - Maja Cieśluk, 
Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży 
Opiekun-  Alicja Zaniewska 
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Praca nagrodzona – 

 Julia Kamińska, kl. VI 

SP 10 w Łomży 

(op. Marta Kisiel) 

Praca nagrodzona – Magdalena 

Żak, kl. VI SP Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Zbrzeźnicy (op. Agnieszka 

Duda) 

Praca nagrodzona – Maja Cieśluk, 

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, 

(op. Alicja Zaniewska) 
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Joanna Krysiak 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawa II w Łomży  

Zwykła, niezwykła Marysia 

Mam na imię Asia. Jestem uczennicą klasy VI a. Zawsze marzyłam o tym, aby zostać 

superbohaterką, zrobić coś wielkiego. Chciałam uratować świat przed zagładą. Myślałam, że 

będę na pierwszych stronach gazet i ludzie na ulicy będą mnie poznawać, prosić o autografy. 

Jednak życie codzienne jest monotonne i nie ma w nim miejsca na bohaterskie czyny. 

Każdego dnia trzeba chodzić do szkoły, uczyć się i odrabiać lekcje. Czasem są interesujące 

wydarzenia, takie jak święta, dni wolne, imieniny i urodziny. Właśnie o jednym z nich 

chciałam wam opowiedzieć. 

Moje urodziny wypadają ósmego czerwca. Jest wtedy bardzo upalnie. Zawsze zapraszam 

koleżanki, które są najbardziej lubiane w klasie. Tego roku zrobiłam jednak inaczej. Wiosną 

wysłałam też zaproszenie do Marysi. Jest to miła, cicha dziewczynka, która jest odrzucana 

przez inne koleżanki. Nigdy nie była zaproszona na urodziny. Na pewno chciałaby być w 

gronie najbardziej lubianych dziewczyn. Pomyślałam, że mogę jej sprawić przyjemność 

i zaprosić ją na swoje urodziny.  

W momencie, kiedy powiedziałam Marysi, że chciałabym, żeby przyszła na moje 

przyjęcie, była najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Cieszyła się tak bardzo, że rzuciła się 

mi w ramiona. Później cały dzień chodziła po szkole i rozmyślała o tym, co chciałabym 

dostać w prezencie. Czas do moich urodzin zbliżał się szybko, a ja coraz bardziej bałam się, 

czy Marysia odnajdzie się w gronie koleżanek, które jej nie lubią. 

Wreszcie nadszedł ten upragniony dzień. Wszystkie koleżanki przyjechały już do 

Linowego Parku Rozrywki w Klementynowie. Na początku otrzymałam mnóstwo prezentów. 

Wyczuwałam jednak niezadowolenie koleżanek powodowane obecnością Marysi. Jednak nie 

patrząc na to, zaczęliśmy gry i zabawy. Najpierw wspinaliśmy się po wysokich drzewach, aby 

później móc zjechać długą zjeżdżalnią. Nieoczekiwanie zwyciężyła Marysia. Następnie każdy 

przechodził przez mrożący krew w żyłach tor przeszkód na wysokości. Znowu na mecie była 

pierwsza Marysia. Potem zrobiliśmy przerwę na ognisko z pysznymi kiełbaskami, aby 

z wigorem udać się na ostatnią z przeszkód. Konkurencja ta polegała na tym, żeby przejść po 

linie nad rwącą rzeką. Wszystkie koleżanki trochę się bały. Tylko Marysia była odważna 

i chciała pójść jako pierwsza. Gdy dziewczynka pokonała przeszkodę i ani razu nie wpadła do 

wody, reszta koleżanek podjęła próbę przejścia po linie. 

Jako pierwsza z nich wyruszyła Ania. Założyła kapok i kask. Była gotowa, aby iść po 

grubym sznurze. Szybko ruszyła i nagle była już na środku trasy. Wtem zaczęło silnie wiać. 

Wszyscy zaczęli krzyczeć, żeby Ania zeszła z liny. Lecz ona nic nie słyszała. Nagle silny 

podmuch wiatru zmiótł Anię z liny. Wydawało się, że nie może dojść do niczego złego, 

ponieważ dziewczynka ma kapok. Jednak stała się rzecz okropna. Ochronna kamizelka Ani 

rozpięła się, a chwilę później ujrzeliśmy, że dziewczynka się topi. Nikt z nas nie umiał 

pływać z wyjątkiem Marysi, która w ułamku sekundy skoczyła do wody. Wyciągnęła tonącą 

koleżankę i podpłynęła z nią do brzegu. Okazało się, że Ani nie stało się nic groźnego. Opiła 

się tylko wody. Przynieśliśmy dwa ciepłe koce, aby okryć dzielne dziewczynki. Każda 

dostała po kubku gorącej herbaty. Gdy koleżanki były już suche, moja mama odwiozła je do 

domu. Po kilku dniach dziewczynki stały się najlepszymi przyjaciółkami. Dzięki temu 

zdarzeniu cała klasa polubiła Marysię i zobaczyła, jak wiele talentów ma ta niepozorna 

dziewczynka. Od tego momentu była najczęściej zapraszaną na urodziny koleżanką. 

Nie sądziłam, że taki prosty gest, jak zaproszenie nielubianej koleżanki, może tak wiele 

zmienić. Teraz już wiem, że nie muszę uratować świata, aby zrobić coś dobrego dla drugiego 

człowieka. To zdarzenie nauczyło mnie, że nie każdego dnia można zrobić coś wielkiego, 

ale każdego dnia można zrobić coś dobrego. 
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Marta Czajkowska 

Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Sokołach 

Papież Jan Paweł II 
Dawno temu w Wadowicach 

W dzień majowy, lecz ponury 

Mały chłopczyk się narodził 

Co pokochał polskie góry. 

Młody Karol, Lolkiem zwany 

Lubił śmiać się, podróżować 

Kopać piłkę, pisać wiersze 

I na scenie występować. 

Już od dziecka kochał Boga 

Umiał także w prosty sposób 

I rozśmieszyć, i zasmucić 

Trafić do serc wielu osób. 

Chociaż los Go nie oszczędzał 

On swe życie oddał Panu 

Wkrótce potem, w październiku 

Wstąpił w progi Watykanu. 

Wielki zaszczyt dla Polaków 

Popłynęły łzy radości 

Od tej pory Jego postać 

W naszych sercach ciągle gości. 

Czy był pokój, czy też wojna 

Wszyscy o tym dobrze wiecie 

Zawsze modlił się o zgodę  

I o miłość na tym świecie. 

Mimo bólu i choroby 

Wciąż nauczał, pielgrzymował 

I choć nie był ciągle młody 

Cały czas ciężko pracował. 

Był jak jasny promień słońca 

Był jak prosta wiejska droga 

Teraz w niebie swym humorem 

Też rozbawia pewnie Boga. 

Jego postać leczy rany 

W Jego słowach wielka siła 

„Nie lękajcie się!” - tak mówił 

Ojciec nasz - Karol Wojtyła. 

Janie Pawle błogosławiony 

Tobie dzisiaj hołd składamy 

Wszyscy na kanonizację 

Z utęsknieniem już czekamy. 

Dziękujemy Ci za wiarę 

Trudno teraz żyć bez Ciebie 

Ale łatwo jest pomyśleć 

Że spotkamy się znów w niebie. 

Nigdy Cię nie zapomnimy 

A Twój uśmiech wciąż radosny 

Będzie zawsze przypominał 

Najwspanialsze tchnienie wiosny. 

Ojcze! Teraz jesteś w niebie 

Lecz me młode serce czuje 

Że bez Ciebie coś się kruszy 

Polska Ciebie potrzebuje! 

 

Julia Nieciecka  

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 

Na rodzinę zawsze można liczyć 

Ania siedziała na tarasie i grała w grę na laptopie taty, który akurat był w pracy, więc 

cieszyła się, że może mieć komputer na wyłączność.  

Z domu dochodziły kasłania mamy, ale dziewczynka ignorowała je, skupiając się na 

swojej nowej platformówce. Jednak mama nie przestawała kaszleć. Ania straciła kolejny 

z rzędu punkt, więc z westchnieniem zeskoczyła z krzesła i weszła do środka, aby poprosić, 

żeby mama zrobiła sobie inhalację albo wzięła tabletkę. Jednak widok chorej mamy pod 

kocem spowodował, że ugryzła się w język. Gra może poczekać. Podeszła bliżej. 

- Dobrze się czujesz? – zapytała.  

- Niezbyt – odrzekła mama. 

- Może ci jakoś pomóc? – nieśmiało zaproponowała córka. 

Mama zastanawiała się chwilę.  

- Czy mogłabyś przejąć kilka obowiązków domowych? Na dłuższy czas – wyjaśniła 

cicho mama.  

Ania powoli kiwnęła głową. Już kilka razy to robiła.  
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Praca nagrodzona – Wiktoria Sokołowska,  

Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży 

– Dziękuję, kochanie. Na lodówce masz spis zakupów i to, co miałam dziś zrobić. 

W mojej torebce mam jakieś pieniądze, przy okazji mogłabyś skoczyć do apteki – 

powiedziała mama. 

Córka pobiegła do kuchni i wzięła wszystkie potrzebne rzeczy. Rzuciła okiem na listę. 

Cóż, zapowiada się długi spacer. Założyła kurtkę oraz buty i wybiegła z domu. Była 

w drukarni, w redakcji (mama jest dziennikarką i miała jakieś arcyważne dokumenty do 

odebrania), pralni… Długo by wyliczać. W każdym razie Ania do domu wróciła dopiero dwie 

godziny później, obładowana torbami. Już była zmęczona, jednak postanowiła, że nie będzie 

narzekać. Nie chciała smucić mamy. Odgrzała kurczaka, zaparzyła herbatę i nasypała karmy 

kotu. Kiedy już wszyscy zjedli kolację, pozmywała i zrobiła pranie. Jednak o Łatku też nie 

można zapomnieć – zmieniła mu żwirek w kuwetce i włączyła mu telewizor. Kot uwielbiał 

oglądać bajki, choć nic z nich nie rozumiał. Zrobiła wszystkie rzeczy z długiej listy i po 

godzinie dziewiętnastej padła na kanapę. Mama uśmiechnęła się do niej, a Ania odwzajemniła 

uśmiech. Mama leżała w łóżku i wypoczywała. 

Dziewczynka przeżyła kilka bardzo pracowitych dni, cieszyła się, że pomogła mamie. 

Może to nie był jakiś ogromny czyn, ale na pewno miły. Przecież nie każdego dnia można 

zrobić coś wielkiego, ale każdego dnia można zrobić coś dobrego. 

 

Marta Obiedzińska 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 

Jan Paweł II – wielki rodak nasz 

Jan Paweł II – wielki rodak nasz, 

choć czasami 

sił było mu brak, 

to wzdłuż i wszerz  

przemierzył świat, 

by w każde serce Bożą miłość wlać. 

Nigdy nie narzekał, 

nigdy nie marudził 

i zawsze wychodził 

naprzeciw ludzi. 

On – człowiek Pasterz, 

On – człowiek Brat, 

chciał wszystkim bliźnim 

serce swe dać. 

Kochać, przebaczać, 

patrzeć i słuchać, 

wymagać od siebie, 

zło dobrem zwyciężać 

to drogowskazy, 

które przestrzegać nakazał nam. 

 

Wiktoria Koniecko 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży  

Jan Paweł II 

Jan Paweł II kochał cały świat, 

ze wszystkimi ludźmi był za pan brat. 

Czy lał deszcz, czy świeciło słońce, 

każdemu uśmiechy słał gorące. 

Czy wśród górskich szczytów, czy przy lasku,  

albo na plaży, na piasku, 

głosił Ewangelię i Chrystusa dawał. 

Kto go kiedyś widział, ten się nie poddawał. 

Chociaż już nie żyje, myślę, że gdzieś w niebie, 

czeka na każdego, na mnie i na Ciebie. 
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Sebastian Ramotowski 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach 

Jan Paweł II błogosławiony 

Z pięknego kraju słowiańskiego; 

Nad tysiącami jezior położonego. 

Wiele tysięcy kilometrów od Watykanu oddalonego. 

Pan powołał na stolicę Piotrową pasterza nowego, 

Polaka biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę, rodaka naszego. 

Mądrość jego, dobroć i oddanie Bogu sprawia, że na stolicy 

piotrowej mieliśmy nie tylko papieża Jana Pawła II 

lecz pielgrzyma na całym świecie znanego. 

Głosił on nadzieję, dobro i wiarę w Boga. 

On sprawił, że zostały  zerwane komunizmu kajdany. 

Powróciła wolność dla naszej ojczyzny, Polski ukochanej. 

Za zasługi dla świata i ojczyzny papież nie otrzymał korony. 

Lecz to Bóg sprawił, że został wyniesiony na ołtarze 

jako Jan Paweł II błogosławiony . 

 

 
 

Gabriela Konopka 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie 

Z kraju polskiego do Watykanu, 

Powołał Ciebie Bóg ukochany. 

Tam też przez lata służyłeś ludziom, 

W odnowie świata miałeś swój udział. 

Nasz ukochany papieżu świata 

Tyś był jak ojciec przez długie lata. 

Dla wszystkich ludzi małych i dużych. 

Bez narzekania chciałeś im służyć. 

Teraz wynoszą Cię na ołtarze. 

Będziesz w świętości niósł wszystkim w darze, 

Swoją modlitwę za nasze troski. 
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Praca nagrodzona – Patrycja Koprowska, 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie 

(op. Agata Słapińska) 

Praca nagrodzona – Patrycja Stalec, Zespół 

Szkół im. Jana Pawła II w Zbrzeźnicy 

(op. Agnieszka Duda) 

Praca nagrodzona - 

Marta Obiedzińska, 

SP10 w Łomży (op. Marta 

Kisiel) 

 



 

Karolina Kowalczuk 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce 

 

Mień, 07.10.2013r. 

 

Droga Marto ! 

Wyobrażam sobie, jak bardzo jesteś zaskoczona listem, który w tej chwili trzymasz 

w ręku. Wiem, że nigdy w ten sposób nie kontaktowałam się z Tobą, ale już Ci wszystko 

wyjaśniam. 

Otóż Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży z okazji swego XXV-lecia 

ogłosiła konkurs pod hasłem „My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy 

przemieniać”, a że moje gimnazjum również ma patrona w osobie tego wielkiego Polaka, 

więc postanowiłam w tym konkursie wziąć udział. Do wyboru miałam cztery tematy. 

Zacytuję Ci dokładnie ten, który wybrałam, a wówczas otrzymany list będzie dla Ciebie 

oczywisty. Więc temat brzmi: „W liście do bliskiej osoby, napisz, jakie wartości są w Twoim 

życiu najważniejsze”. Pamiętasz, nieraz próbowałyśmy o tym gadać, ale zawsze były 

ciekawsze tematy. Stwierdziłam, że właśnie nadarzyła się ku temu doskonała okazja. 

Marto, temat wydawał mi się nietrudny, jednak, kiedy muszę go sprecyzować, dochodzę 

do wniosku, że mam z tym kłopot. 

Według mnie taką naprawdę ważną wartością jest miłość i zgoda w rodzinie. Z moimi 

rodzicami i bratem spędzam przecież najwięcej czasu i nie wyobrażam sobie życia 

w nienawiści, złości, w atmosferze ciągłych kłótni. Jestem przekonana, że rodzinny spokój to 

wielkie szczęście. 

Drugą niezwykle cenną wartością w życiu każdego człowieka jest niewątpliwie zdrowie. 

Już Jan Kochanowski w swojej fraszce nazywał je „szlachetnym”, „drogim klejnotem”, 

którego nic nie jest w stanie zastąpić. Jestem osobą bardzo młodą, ale już zdążyłam się 

przekonać, że dobre samopoczucie, brak choroby jest podstawowym warunkiem naszego 

szczęścia. 

Myślę, że także bardzo ważna jest uczciwość i sprawiedliwość, taka zwyczajna, 

codzienna, czy to w naszych kontaktach koleżeńskich, czy też wśród dorosłych. Uważam 

także, że bardzo ważne jest wychowanie w duchu patriotyzmu, gdzie na pierwszym miejscu 

stawia się ojczyznę i działanie dla jej dobra. Jeśli zaś chodzi o miłość do Boga, to ma nam 

towarzyszyć w całym życiu. 

Na koniec jednak zostawiam, moim zdaniem, bardzo ważną refleksję dotyczącą 

współczesnej młodzieży, czyli nas samych. Często imponują nam osoby ubrane w drogie, 

oryginalne ubrania. Nie zwracamy uwagi na charakter. Niejednokrotnie otaczają nas ludzie 

skromni, ale o wspaniałych osobowościach, lecz my tego nie zauważamy. Jesteśmy 

zafascynowani tymi, którzy noszą stroje, jak to się mówi „z wyższej półki”. Nie chcę przez to 

powiedzieć, że tacy ludzie nie mogą mieć pozytywnych cech. Po prostu pieniądze to nie 

wszystko i nie powinniśmy ich stawiać na pierwszym miejscu. 

Nie będę Cię dłużej męczyć swoimi przemyśleniami. Na dzisiaj kończę. Jednak mam 

nadzieję, że ten list nie zostanie bez odpowiedzi i w wolnej chwili odwdzięczysz mi się 

swoimi refleksjami. 

Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie oraz całą Twoją rodzinę. 

 

  Karolina 

 

PS Pomyślałam sobie, że może pojechałybyśmy 27 kwietnia 2014 roku do Watykanu? Moi 

rodzice wybierają się tam, więc byłoby łatwiej. Przemyśl to, kochana. Buziaki. 
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Małgorzata Mańkowska 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce 

Druga szansa 

Piętnastoletnia Laura Evan miała czarne włosy i ciemnoorzechowe oczy. Była wysoka, 

szczupła i zawsze blada. W sierocińcu w Waszyngtonie mieszka od zawsze, bo matka zaraz 

po porodzie zostawiła ją pod drzwiami tego domu dziecka. Dziewczynka dorastała 

w nieprzyjaznym środowisku – bita i poniżana przez opiekunki oraz koleżanki i kolegów 

trzymała się na uboczu. W wieku 10 lat pogodziła  się z myślą, że nikt jej nie chce, 

zobojętniała zupełnie. Była chłodna w stosunku do innych, choć miękło jej serce, gdy 

widziała przez okno szczęśliwych rodziców, uśmiechające się dzieci zabierane z sierocińca. 

15 listopada skończyła 15 lat. Nikt nie złożył jej życzeń. Przyzwyczaiła się już do tego. 

„Dzień jak co dzień” – pomyślała. Słońce mimo późnej jesieni jeszcze przygrzewało. Nagle 

ktoś zapukał do drzwi. Była to para małżonków. Wydawali się być mili. Od razu udali się do 

gabinetu dyrektorki.  

– Chcielibyśmy adoptować dziecko – drżącym głosem powiedział mężczyzna. 

– Rozumiem, w jakim wieku? 

– Najlepiej czternasto-, piętnastoletnią dziewczynkę… – nieśmiało odezwała się żona. 

Pani dyrektor lekko się uśmiechnęła, wyjęła z szuflady kilka fotografii i położyła je na 

biurku. 

– Proszę obejrzeć te zdjęcia, może… 

Małżonkowie drżącymi rękami sięgali po kolejne zdjęcia i oglądali je przez łzy. Wzrok 

kobiety utkwił na jednej z fotografii. Powoli odłożyła ją. 

Tymczasem Laura siedziała w pokoju głównym, czytając książkę. Bardzo to lubiła, gdyż 

mogła przenieść się do świata, jakiego nie miała w rzeczywistości. Odpływała wtedy 

zupełnie. Nie słyszała zatem kroków pani dyrektor ani jej głosu. Dopiero, gdy ta powtórzyła 

głośno: „Laura, idziemy do mojego gabinetu!” – dziewczyna podniosła głowę. 

– Może dzień piętnastych urodzin będzie dla ciebie szczęśliwy. Przyszła para, chcieliby 

dziewczynkę…– od niechcenia powiedziała dyrektorka. 

– Ale na pewno nie taką jak ja – bąknęła Laura – i znowu zatopiła się w lekturze. 

– Evan! Mówię ci wstań i do mojego gabinetu! Zachowuj się jak należy!  

– Mam 15 lat, za trzy lata będę pełnoletnia, a wtedy... 

– A wtedy będziesz potrzebowała ubrania, kosmetyków, pieniędzy na studia. Myślisz, że 

zaraz po wyjściu stąd dostaniesz pracę, dom? Zastanów się dwa razy zanim coś powiesz! –

krzyczała dyrektorka.  

Laura wstała i powoli sunęła się w stronę gabinetu. Dyrekcja otworzyła jej drzwi, 

podobno to miały być drzwi do nowego świata. 

– To jest Laura Evan, dziewczyna z fotografii- oznajmiła, wskazując na Laurę. – Lauro, 

to są państwo Davies – spojrzała wymownie na podopieczną. 

– Miło mi państwa poznać – ironicznie rzuciło zbuntowane dziewczę. 

Daviesowie jednak tego nie zauważyli. 

– Jestem Weronika, a to mój mąż George – ze szczerym uśmiechem zwróciła się kobieta 

do Laury. 

Zapanowało milczenie. Głęboka cisza. 

– Tak więc od dziś zamieszkasz z państwem Davies. Spakuj się, a my omówimy jeszcze 

parę spraw dotyczących adopcji – oznajmiła posągowa pani dyrektor. 

Laura zamieniła się w słup soli. Przez chwilę nie była w stanie się ruszyć. Tyle razy 

w dzieciństwie wyobrażała sobie, że ma kochających rodziców, normalny dom, ale nigdy nie 

wierzyła, że ktoś ją stąd zabierze. Z trudem wyszła z gabinetu, przez łzy pakowała swoje 

rzeczy. Czuła, że kończy się dla niej ten świat. Jak pożegnać się z nim? Jak zostawić swój 
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pokój tak znienawidzony, a jednocześnie skrywający wszystkie tajemnice jej młodziutkiego 

życia? Nie miała siły teraz tego analizować, po prostu trzasnęła drzwiami i wyszła. Może tak 

łatwiej?... 

Daviesowie i dyra czekali przy samochodzie. Laura podeszła do nich z pochmurną miną. 

– Lauro, zostaniesz w tej rodzinie na razie przez miesiąc. Zobaczymy, jak to się potoczy. 

Trzymaj się moje dziecko – miękko powiedziała dyrektorka, po czym zwróciła się do 

małżonków: 

– Proszę nie oczekiwać od niej za wiele. Miała trudne dzieciństwo, nie potrafi okazać 

uczuć, jest zimną osobą. Ale to wyjątkowa, bardzo wartościowa dziewczyna.  

Laura zbladła, nie wiedziała, czy się nie przesłyszała. Nigdy nie słyszała na swój temat 

takich słów! Pani dyrektor podeszła do podopiecznej i uściskała ją. Laura poczuła po raz 

pierwszy, że ta osoba mimo wszystko jest jej bliska, a te słowa… 

– Dziękuję, do widzenia – uśmiechnęła się pani Davies i rozpromieniona wsiadła do 

samochodu. Laura posłusznie zrobiła to samo. Całą drogę milczała, zastanawiając się nad 

tym, co przed chwilą usłyszała od dyry. Przeszkadzała jej tylko pani Weronika, rzucając 

czasami jakieś pytania, na które nie otrzymywała odpowiedzi. 

Okazało się, że Daviesowie mają duży piękny dom z cudnym ogrodem. Jasne: ona 

pediatra, on – adwokat. „Miesiąc w nowym, wymarzonym (?) świecie?... Czy to jawa, czy  

sen?” – myślała sobie dziewczyna. Zauważyła, że to dobrzy ludzie, pomagają potrzebującym, 

potrafią działać bezinteresownie. Laura zaczęła się do nich uśmiechać (co u niej było 

naprawdę niezwykle rzadkie). Czuła, że coś w niej pęka, dostrzega różne barwy otaczającego 

świata. Ale miesiąc minął jak jeden dzień. Trzeba było wracać i czekać na decyzję sądu. 

Laura bardzo to przeżywała. Pani dyrektor widziała w niej zupełnie inną nastolatkę i trzymała 

kciuki za pomyślny finał tej sprawy. Tak było. Pozytywna decyzja sądu pozwoliła Laurze 

zacząć nowe życie wzorowane na jej (już teraz) rodzicach. Stała się Laurą Davies, otwartą na 

potrzeby innych. A mama jej ciągle w tym pomagała, mówiąc ciepłym zatroskanym głosem: 

– Nieważne, jacy ludzie byli dla ciebie, ważne jest to, jaka ty będziesz dla innych. Nie 

musisz silić się na Bóg wie nie co, po prostu bądź człowiekiem. Nie każdego dnia można 

zrobić coś wielkiego, ale każdego dnia można zrobić coś dobrego. Pamiętaj o tym, moje 

dziecko. 

Laura traktowała słowa matki bardzo poważnie, były to dla niej święte słowa. Czuła, że 

lód w niej topnieje, przeistacza się w piękną, ciepłą kobietę… 

 

Konrad Mosior 

Zespół Szkół w Brzeźnicy 

Na rybach 

Był piękny, pogodny dzień. Wymarzony weekend po długim, pracowitym, choć nudnym 

tygodniu spędzonym w biurze. Kuba właśnie przygotowywał się do wyjścia z kolegą na ryby. 

Liczył na spokój nad wodą i miał zamiar się odprężyć.  

Mężczyzna wyszedł z domu i pojechał rowerem do swego kolegi Marka. Był to znany 

w okolicy wędkarz, który bardzo lubił się chwalić swoimi zdobyczami, nawet jeśli nie były 

znaczące. Nie panował nad tym i wszyscy znali go od tej strony. W tym dniu postanowił, że 

nie będzie rzucał się nikomu w oczy ani nikogo pouczał. Po dotarciu do domu Marka 

zadzwonił dzwonkiem, a drzwi otworzyła mu piękna żona kolegi, Justyna. Nie mówiąc nic, 

zawołała swego męża. Po chwili rozmowy obaj wędkarze wskoczyli na rowery i pojechali 

nad rzekę. W drodze rozmawiali tylko o rybach. Mieli nadzieję, że złowią coś, czym będą 

mogli się pochwalić w pracy. Po 15 minutach byli już nad wodą. Zaczęli rozpakowywać 

sprzęt. Wyciągali wędki, haczyki , spławiki i robaki. Pierwszym, który zarzucił wędkę, był 

Kuba. Marek powoli rozkładał swoją i zakładał haczyk. Po chwili obie wędki były już 
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w wodzie. Zaczęło się cierpliwe czekanie na jakieś drgania, które znaczyłyby, że za moment 

będzie okazja do wyciągnięcia zdobyczy.  

Nagle Marek usłyszał, że ktoś idzie w ich stronę. Wstał i zobaczył dwóch mężczyzn. 

Rozpoznał w nich Kamila i Łukasza. Tych dwóch było postrachem całej okolicy. Każdy się 

ich bał. Straszyli ludzi, przeklinali, więc wszyscy ich unikali dla świętego spokoju. Tym 

razem też tak było. Marek z Kubą przestraszeni zagaili coś do nich, ale usłyszeli parę 

nieprzyjemnych niecenzuralnych słów, a to oznaczało koniec wędkowania. Przynajmniej 

w tym miejscu. Nie chcąc mieć kłopotów, spakowali sprzęt i poszli szukać innych miejsc do 

łowienia. Kuba zaproponował mostek na rzece, który choć był mocno oberwany, to często 

widziano na nim rybaków. Byli bardzo odważni albo po prostu nieodpowiedzialni. Marek nie 

lubił ryzyka. Wolał się chwalić i to wychodziło mu dobrze. Bał się konsekwencji wędkowania 

w tak niebezpiecznym miejscu. Mimo że w odróżnieniu od Kuby umiał pływać, nie zgadzał 

się na to. Ostatecznie jednak został przekonany. Minęło 10 minut i już na nowo zaczęli 

wędkować. Znów przez chwilę spławiki pływały bez ruchu. Dla wędkarzy czas spędzony nad 

wodą nie jest stratą, więc nie wiadomo jak długo czekali, ale nagle spławik Kuby zadrgał, 

a on jak poparzony wstał i zaczął ciągnąć rybę do podbieraka. Wydawało się, że to będzie 

łatwa zdobycz, ale tak nie było. Ryba walczyła jak oszalała. Rzucała się na wszystkie strony. 

Marek chciał pomóc, lecz okazało się, że było już za późno. Most w jednej chwili do reszty 

się rozpadł i zniknął pod wodą. Marek zaczął biec w stronę brzegu, nie myśląc w tym 

momencie o swoim przyjacielu. Podświadomie uciekał w bezpieczne miejsce. 

Nieoczekiwanie jednak odwrócił się i rozpoczęła się plątanina myśli. Początkowo nie 

wiedział, co ma robić, ale bezwiednie ściągnął ubranie i w samych spodenkach rzucił się na 

ratunek. Dopiero w wodzie oprzytomniał. Kuba wołał o pomoc. Na szczęście Marek już był 

przy nim. Chwycił przyjaciela i zaczął ciągnąć w stronę brzegu. Gdy już dotarli na ląd, 

półprzytomnego ze strachu Kubę uspokajał jego kolega. Na szczęście nic się nie stało. Na 

dziś mieli już dość wędkowania. Marek spakował cały sprzęt, przyprowadził rowery i ruszyli 

w drogę powrotną. W połowie drogi, kiedy mijali niewielkie skrzyżowanie, wszystko wróciło 

do normy. Marek wyjaśnił koledze, co się naprawdę stało i po chwili już byli pod domem 

Kuby. Zmęczony Marek wrócił do domu, a tam czekała na niego pyszna kolacja. Choć dzisiaj 

nie miał na nią wielkiej ochoty, zjadł, żeby żona niczego nie zaczęła podejrzewać. Nie miał 

zamiaru o niczym jej mówić. Leżąc w łóżku, myślał o tym, co się dzisiaj stało. Przyszło mu 

do głowy pewne zdanie, które często powtarzała żona, a on zastanawiał się, czy pasuje ono do 

dzisiejszej sytuacji: „Nie każdego dnia można zrobić coś wielkiego, ale każdego dnia można 

zrobić coś dobrego”. Był pewien, że zrobił coś dobrego, ale czy to nie było coś wielkiego? 

Nie znalazł na to odpowiedzi, bo zasnął. 

 

 

16 - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ  

MY, JANA PAWŁA UCZNIOWIE… 

 

W y r ó ż n i o n e   p r a c e – g i m n a z j u m 

 

Praca nagrodzona - Adrian 

Gilewski, Gimnazjum Specjalny 

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 

 w Sokółce (op. Beata Tur) 
Praca nagrodzona - Amelia Kortas, 

SP 10 im. Jana Pawła II w Łomży 

(op. Izabela Tomaszewska-Nowak)  

Praca nagrodzona - Karolina 

Folga, SP 10 im. Jana Pawła II 

w Łomży(op. Dorota 

Wierzbowska) 



 
Dzień Nauczyciela 

14 października 2013 r. w naszej szkole odbyła się 

uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej.  

Pierwszym punktem programu była część artystyczna 

w wykonaniu uczniów klasy III a, którą przygotowały panie 

Małgorzata Domaszewska i Alicja Żelazna. Wzruszające 

wiersze trzecioklasistów uświetniły występy chóru szkolnego 

pod kierunkiem pani Agaty Durzyńskiej oraz popis taneczny 

uczniów klasy IV f.  

Potem głos zabrał pan dyrektor, który złożył 

nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia z okazji ich święta. Życzył wszystkim przede 

wszystkim radości z wykonywanej pracy. Przedstawił też, z punktu widzenia uczniów, cechy dobrego 

nauczyciela.  

Dalszym punktem programu było uhonorowanie nauczycieli i pracowników szkoły i wręczenie 

Nagród Dyrektora. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

Marta Obiedzińska, kl. VI c 

Głos z nieba 

Jan Paweł II – przyjaciel człowieka. 

Co dzień w modlitwie na Ciebie czeka. 

Ja też być bliżej Niego zechciałam, 

Do Częstochowy z tą myślą pojechałam. 

Tam Matka Boska z Jasnej Góry spojrzała, 

Wszystkich zebranych do modlitwy zachęcała. 

Czułam, że chciała przekazać młodzieży, 

Że marne jest życie kogoś, kto w miłość nie wierzy. 

Dlatego nie wstydźmy się naszej wiary,  

a ON i ONA z kłopotów nas ocali. 

Aleksandra Sadowska, kl. VI b 

 

XIII Pielgrzymka do Częstochowy 

9 i 10 października uczestniczyliśmy na Jasnej Górze razem z około 20 tysiącami uczniów z 500 

szkół w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół 

noszących imię Jana Pawła II połączonej z dziękczynieniem 

za 15 lat działalności Rodziny Szkół.  

W drodze do Częstochowy zajechaliśmy w Warszawie na 

Powązki. Pomodliliśmy się przy grobie Violetty Villas. 

Następnie na Cmentarzu Wojskowym oddaliśmy hołd ofiarom 

katastrofy smoleńskiej.  

Po przyjeździe do Częstochowy udaliśmy się na 

Przeprośną Górkę, a wieczorem poszliśmy na Apel 

Jasnogórski, który zapoczątkował spotkanie Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.  

Następny dzień rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu pt. „Cuda Jasnej Góry”. Potem poszliśmy na 

błonia i uczestniczyliśmy w modlitewnym spotkaniu. W kazaniu duszpasterz Rodziny Szkół 

podkreślił, że od błogosławionego papieża musimy uczyć się całkowitego zawierzenia Bogu i Maryi, 

poprzez wierność Chrystusowi i Kościołowi. Podczas Eucharystii młodzież otrzymała relikwie krwi 

błogosławionego Jana Pawła II. Na zakończenie mszy św. nastąpiło odczytanie Aktu Zawierzenia 

Matce Bożej oraz listu do Ojca Świętego Franciszka.  

Pielgrzymka była bardzo udana. Dzięki niej zyskaliśmy siły na ostatni rok nauki w szkole 

podstawowej. 

Jakub Brzeczko, Jakub Dąbkowski, Adam Góralski, Maja Skawska, kl. VIc 
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Festyn PUPILE WETY 

4 października 2013 r. nasza 

klasa VI b wybrała się  na festyn 

charytatywny organizowany przez 

liceum WETA. Wszystkie zebrane 

pieniądze miały być przekazane na 

łomżyńskie schronisko bezdomnych 

zwierząt. Można było skosztować przepysznych wypieków bądź 

domowego bigosu czy swojskiej kiełbasy. Wiele osób przejechało 

się dorożką oraz parę odważniejszych na osiodłanym koniu. 

Odbywały się również pokazy tresury psów policyjnych, ale one nie 

cieszyły się dużą popularnością. 

Dla młodszych dzieci wielką atrakcją były dmuchane 

trampoliny. Odbywała się też loteria. Każdy los wygrywał. Cena 

jednego wynosiła 2 zł. Dwie 

dziewczyny z klasy stały przy 

ladzie z loterią aż do momentu 

wyjścia w drogę powrotną. 

Kupowały mnóstwo losów 

z nadzieją wygrania suszarki. 

Niestety nie miały szczęścia, 

a dwanaście ostatnich losów kupiła organizatorka... 

Impreza urozmaicona była licznymi konkursami wokalnymi, plastycznymi, 

polonistycznymi, quizami oraz wieloma zabawami. Po udanym dniu zadowolona wróciłam do 

domu. 
Nina Adamczak, kl. VI b 

Jesienne wędrówki 

10 października razem z klasą III e pojechaliśmy na wycieczkę do Lasku 

Jednaczewskiego. Wyruszyliśmy autokarem o godz. 8.45. 

Kiedy dotarliśmy na miejsce, pani przypomniała nam o właściwym zachowaniu 

w lesie. Podkreśliła również, że musimy uważnie obserwować przyrodę, słuchać tego, co 

mówią inni i robić notatki. Potem poszliśmy wąską ścieżką, która zaprowadziła nas na piękną 

polanę. Przy okazji pozbieraliśmy dużo różnorodnych, mieniących się wieloma kolorami liści. 

Następnie wyruszyliśmy, by poobserwować drzewa i krzewy. Patrząc przez lupę na korę, 

ocenialiśmy, czy drzewo jest zdrowe, czy też nie. Udało nam się zaobserwować płynącą po 

pniu lepką żywicę. Potem rysowaliśmy piętra lasu i uzupełnialiśmy „kartę zdrowia” drzewa. 

Z koleżanką wybrałyśmy do oceny smukłą sosnę. Jej pień miał 210 cm grubości. 

Odkalkowałyśmy też jej korę i liść. Nasza sosna okazała 

się pięknym, zdrowym drzewem.  

Kiedy lekcja przyrody na świeżym powietrzu się 

skończyła, ognisko już się paliło. Każdy mógł upiec sobie 

kiełbaskę i spróbować pieczonego ziemniaka. Po posiłku 

uczestnicy wycieczki mieli czas wolny. Część uczniów 

bawiła się na wyznaczonym terenie, a inni oglądali atlas 

zwierząt i drzew. Około godz. 13.00 wyruszyliśmy w 

drogę powrotną. 

Uważam, że ten dzień był bardzo udany. 

Dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy. Myślę, że nauka w terenie jest ciekawą 

odmianą w porównaniu z zajęciami szkolnymi. Chciałabym to jeszcze raz powtórzyć. 
Inga Woronowicz, kl. III c 
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Magia i moc książek 

Wielu z nas nie lubi czytać książek i w tym tkwi problem. Książki wzbogacają naszą 

wyobraźnię i urozmaicają słownictwo. Jak rozpoznać osobę, która czyta książki? To proste - 

po ortografii. Czemu? Gdy uważnie czytamy książki, nasze oczy „skanują” napotkany wyraz, 

dokładnie go zapamiętując. Im więcej książek czytamy, tym więcej znamy wyrazów. Więc 

wygląda na to, że osoby, które nie przepadają za książkami, nie szczycą się znajomością 

ortografii. Dlatego specjalnie dla osób, które nie lubią czytać (i dla tych, które lubią) 

przygotowałam krótki przewodnik pod tytułem: „Jak wypożyczyć dobrą książkę?” 

Krok pierwszy: Zastanów się, czym się interesujesz i z jakiego działu chcesz 

wypożyczyć książkę (literatura, lektury). O czym ma ona być?  

Krok drugi: Po wejściu do biblioteki zajrzyj do wybranego działu i poprzeglądaj w nim 

książki, aż znajdziesz tę najlepszą. 

Krok trzeci: Wystarczy zabrać ją do domu i przeczytać. 

Te trzy proste kroki mogą pomóc znaleźć Ci książkę, która najbardziej do Ciebie pasuje, 

a przy okazji pozwoli Ci poprawić się z ortografii. 

Pora na coś nowoczesnego! Lubisz czytać, ale nie masz książki pod ręką? Nie martw się! 

XXI wiek szczyci się tak zwanymi e-bookami, dzięki którym możesz czytać książki 

w telefonie gdziekolwiek chcesz i ich nie zgubisz. No chyba, że zgubisz telefon… 

UWAGA! Teraz powiem o czymś, co będzie miało wpływ na przyszłe pokolenie. Chodzi 

o akcję, która chce zachęcić ludzi do czytania książek. O co w tym chodzi? W niektórych 

miastach w parkach i autobusach zostawia się książki. Można wziąć sobie taką książkę, 

przeczytać, a potem znowu odłożyć w miejscu dostępnym dla innych. To bardzo przydatne 

rozwiązanie. Dzięki temu więcej osób będzie czytać książki. PAMIĘTAJ! Gdy znajdziesz 

książkę, nie zapomnij jej przeczytać! Mam nadzieję, że z tych informacji zapamiętałeś 

chociaż trochę. Czy wiesz, że ok. 55% ludzi na świecie nie czyta książek. CZYTAJ, BĄDŹ 

WYJĄTKOWY! 

Julia Frąckiewicz, kl. IV e  
                                    

Cassandra Clare Dary Anioła: Miasto Kości 

Dziś opowiem Wam o książce Cassandry Clare. Oto krótkie 

wprowadzenie w akcję i w jej fantastyczny świat zdarzeń. 

Tysiące lat temu, Anioł Razjel zmieszał swoją krew z krwią 

mężczyzny i stworzył nową rasę Neflim pół ludzi pół aniołów. 

Mieszańcy ludzi i anioła przebywają wśród nas ukryci, ale wciąż 

obecni, są naszą niewidzialną ochroną. Nazywają ich Łowcami 

Cieni. Głównym obowiązkiem Łowców Cieni jest chronić nasz 

świat przed pasożytami zwanymi demonami, które podróżują 

między światami, niszcząc je. Utrzymują również porządek między 

walczącymi mieszkańcami podziemnego świata, podziemnymi 

krzyżówkami człowieka i demona znanymi jako wampiry, 

wilkołaki, czarodzieje i wróżki. W swych obowiązkach są 

wspomagani przez Cichych Braci, którzy rządzą Miastem Kości, nekropoli mieszczącej się 

pod ulicami Manhattanu. Chronią również trzy Dary Anioła: Kielich, Miecz i Lustro.  

Książka opowiada o życiu piętnastoletniej Clarissie Frey. Po tajemniczym zniknięciu 

matki, Cary dowiaduje się, iż jest Łowcą Cieni. Po zatruciu demonicznym jadem wraz 

z przyjaciółmi: Isabelle i Aleckiem Lightwood, Jecem Waylandem przeżywa niezwykłe 

przygody.  

Zachęcam, abyście sięgnęli po tę książkę, ponieważ jest bardzo ciekawa i emocjonująca.  

Anna Kempa, kl. VI c 
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Mój ulubiony zespół 

Moim ulubionym zespołem jest One Direction. Jest to brytyjsko-irlandzki boysband. 

W jego skład wchodzą: Louis Tomlinson, który ma obecnie 

21 lat, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, każdy z nich 

ma po 20 lat, oraz najmłodszy Harry Styles, mający 19 lat. 

Pierwszym singlem One Direction było What Makes You 

Beautyful. Stał się on najszybciej sprzedającą się piosenką 

roku. One Direction ma na swoim koncie dwie płyty: Up 

All Night (2011) oraz Take me Home (2012). W listopadzie 

ma się ukazać nowa płyta zespołu.  

W 2010 roku każdy z członków zespołu osobno wziął 

udział w brytyjskiej edycji programu X-factor, nikomu 

jednak nie udało się przejść do kolejnego etapu. Jury wzięło pod uwagę wielki talent 

chłopaków i połączyło ich w grupę. Harry - obecny lider zespołu - wymyśli nazwę tego 

boysbandu - One Direction”. W konkursie zespół zajął 3. miejsce. Album Up All Night został 

sprzedany w niecałe 3 tygodnie. W sierpniu 2013 r. wyprodukowano film pt. This is us 

opowiadający o historii zespołu One Direction. Zespół jest znany niemal na całym świecie. 

Uwielbiam ten zespół tak jak większość moich koleżanek.  
Aleksandra Borawska, kl. VI c 

Co tydzień wielu uczniów jeździ na stadion łomżyński na czwartki lekkoatletyczne. Ja 

od 4. klasy uczestniczę w tych zawodach, jednak udało mi się tylko raz wygrać.  

Chociaż rok szkolny 2013/2014 zaczął się niecałe dwa miesiące temu, to nasi koledzy 

pokazali, na co ich stać. W klasach szóstych I m. w skoku w dal 

i biegu na 60 metrów zajęła Joanna Krysiak, III m. w tych samych 

kategoriach zdobyła Gabriela Plona. W klasach piątych III m. w 

skoku w dal zajęły Wiktoria Kukowska i Natalia Bałdyga. 

Ostatnio odbyły się Mistrzostwa Miasta Łomża 

w przełajach. Izabela Konopka zajęła III m. Do trzeciego etapu 

dostali się Iza Konopka, Szymon Bronakowski i Paweł Góralski. 

Wydaje mi się, że wszyscy nauczyciele wuefu cieszą się z wyników podopiecznych. 

Oczywiście trzymam kciuki za osoby, które dostały sie dalej. 
Joanna Farfułowicz, kl. VI b 
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R o z r y w k a 

1. Zbieramy w sadzie. 

2. Skacze po drzewach. 

3. Ma rudą sierść. 

4. Opadają z drzew. 

5. Rosną na leszczynie. 

6. Wędruje po lesie. 

Weronika Kalinowska, kl. III f 
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