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Chwila z Patronem 

II rocznica kanonizacji Jana Pawła II 

26 kwietnia w naszej szkole odbył się 

wzruszający apel dla uczczenia II rocznicy kanonizacji 

św. Jana Pawła II. Wystąpiło w nim wiele osób, które 

recytowały wiersze i śpiewały pieśni na temat życia 

i nauczania naszego Patrona. Recytatorzy 

przypomnieli, jak ważne jest dążenie do świętości 

poprzez modlitwę i uczynki miłosierdzia. 
Obecni na występie uczniowie klas IV i VI 

obejrzeli także prezentację 

multimedialną wykonaną 

przez Elizę Gronostajską 

z klasy VIe  na temat Bożego 

Miłosierdzia w nauczaniu 

Jana Pawła II. 

Mottem uroczystości były słowa Jana Pawła II „Święci nie 

potrzebują oklasków, ale abyśmy ich naśladowali”, które 

z pewnością głęboko zapadły w serca wszystkich widzów, o czym 

świadczyła pełna skupienia i uwagi cisza podczas uroczystości.  

Maja Łukianiuk, kl. VIe 

Turniej klas V 

27 kwietnia 2016 roku 

w drugą rocznicę kanonizacji Jana 

Pawła II odbył się Dzień Radości 

Rodziny z Janem Pawłem II. Z tej 

okazji wszystkie klasy V spotkały 

się na turnieju wiedzy o naszym 

wspaniałym Patronie. 

Przygotowania  trwały już 

kilka tygodni: każda klasa musiała wykonać prezentację multimedialną o Janie Pawle II, 

przećwiczyć swój okrzyk, zrobić transparent i emblematy, które były oceniane podczas 

turnieju. W rywalizacji brały udział trzyosobowe drużyny. W kolejnych konkurencjach 

zdobywały one punkty dla swoich klas. Zmagania dotyczyły: znajomości melodii i tekstów 

pieśni związanych z Janem Pawłem II, rozwiązania testu wiedzy o Patronie, interpretacji 

znanych powiedzeń i myśli św. Jana Pawła II. Nie zabrakło też konkurencji sprawnościowej 

i kulinarnej.  

W zabawie zwyciężyły klasy: 

Vd – I m., Va – II m., Ve – III m.  

Cały konkurs był bardzo 

udany. Uczniowie biorący udział 

w rywalizacji byli rewelacyjnie 

przygotowani i wykazali się 

olbrzymią wiedzą o naszym Patronie. 

Pozostali uczniowie klas piątych wraz 

z wychowawcami i rodzicami gromko 

i z zaangażowaniem dopingowali 

swoje drużyny do walki. Atmosfera była wspaniała i budująca. 

Julia Jaskółka, Julia Kulesza, kl. Ve 
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Gadułowo  

W Gadułowie wciąż gadamy, 

buzi swych nie zamykamy, 

o jedzeniu, o tańczeniu, 

o skakankach i o grzankach, 

gadu, gadu, gad, gadu, gadu, gad. 

Gdy gdzieś latem wyjeżdżamy, 

to bez przerwy też gadamy. 

zimą, latem oraz wiosną, 

wciąż gadamy tu beztrosko. 

Wiktoria Śmiarowska, kl. IIIc 

 

rys. Maja Łukianiuk,  

kl. VIe 

 
  Lany poniedziałek 

W lany poniedziałek, cóż to się wyprawia? 

Całe osiedle o tym mawia! 

Wszystkie dzieci biegają po dworze. 

Niedługo z tej wody zrobią wielkie morze! 

Kasia i Maciek z wiaderkiem biegają. 

Ania i Robert ich dzielnie osłaniają.  

Tak to się ta zabawa toczy, 

Kiedy się skończy, wszystkich pomoczy! 

  Gabriela Wawrzyniak, kl. Vc 

Moja cisza 

Cisza, cisza jest wspaniała, 

Upragniona szczególnie z rana. 

Szkolne gwary i hałasy milkną, 

Gdy wchodzimy już do klasy. 

Nikt nie krzyczy, nikt nie woła, 

Bo trwa cisza dookoła. 

Cisza, cisza nie jest zła, 

Bo w tej ciszy jestem ja. 

Kiedy jestem już w swym domu, 

Mówię, krzyczę. 

Wtedy wszyscy modlą się o ciszę. 

Mama, tata powtarzają: 

- Gwary, krzyki przeszkadzają. 

Lepiej ciszę uszanować, 

A nie ciągle hałasować. 

Wszyscy ciszy potrzebują, 

Ponieważ ciężko pracują. 

Roksana Dudzińska, kl. IIc 

Mój Reks 

Od kilku lat mam psa, który wabi się 

Reks. Jest moim przyjacielem. 

Pies jest bardzo duży. Jego długa, gęsta 

sierść ma barwę brązowo-czarną. Oczy 

świecą jak latareczki, a jego pysk na pierwszy 

rzut oka wcale nie wygląda sympatycznie. 

Pod brodą znajduje się szary krawacik, który 

lśni niczym brylancik na obroży. Ogon Reksa 

jest długi i puszysty, łapy potężne i bardzo 

silne. Jego bieg przypomina mi galop konia. 

Reks potrafi pokonać dużą odległość 

w bardzo krótkim czasie. Kiedy coś chce, 

siada na tylnych łapach, zmienia się 

w słodkiego pieska i cichutko skamląc, prosi. 

Mieszka w budzie, którą zrobił mu mój tata.  

Jest pięknym i mądrym psem. Reks to 

mój obrońca. 
Kacper Jasiński, kl. IIf 

 

 

Mój
 
chomik 

Chomik jest jednym z najmniejszych 

zwierzątek domowych. 

Malutki i okrągły przypomina myszkę. 

Ma krótką siwą sierść pokrytą białymi 

łatkami. Jest ona mięciutka i gładka. Na 

głowie ma malutkie uszka, błyszczące jak 

węgielki oczka i długie wąsiki. Jego krótkie 

łapki zakończone są ostrymi pazurkami.  

Chomik żywi się nasionami, marchewką 

i jabłkiem. W dzień dużo śpi przykryty 

trocinami. Budzi się w nocy i wtedy wspina 

się po klatce lub biega w karuzeli. Lubi być 

brany na ręce. 

Chomik to urocze zwierzątko domowe, 

z którym można się świetnie bawić. Jest 

kochanym przyjacielem wielu dzieci. 

Bartosz Obrycki,  kl. IIf

 W i o s e n n e  r e f l e k s j e  

Wiosna 

Wiosna, chwila radosna. 

Trawa zielona, dusza rozpromieniona, 

serce miłością przepełnione. 

Słońce promieniami delikatnie łaskocze, 

Zosi czuprynę, Hani warkocze. 

Wiosna, żółta, fioletowa, 

niebieska i różowa, 

jak tęcza kolorowa. 

Przyszła z konwaliami w dłoni, 

wiankiem stokrotek na głowie, 

w sukni z chmury utkanej. 

Taka była dziś wiosna nad ranem. 

Małgorzata Gałka, kl. VIe 
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rys. Bartek Obrycki, kl. IIf 



rys. Kacper Żmuda, kl. Ve  

rys. Maja Łukianiuk kl. VIe 

Kto dużo trenuje,  

ten swój organizm hartuje. 

Szymon Dembski, kl. IIc 

Mydło, woda fajna sprawa,  

bo higiena to podstawa. 

Jakub Modzelewski, kl. IIc 

Każdy dobry humor ma,  

gdy o swoje zdrowie dba. 

Całe lato się hartuję  

i dlatego nigdy zimą nie choruję. 

Dawid Wiśniewski, kl. IIc 

Czy nauka, czy zabawa,  

dobry humor to podstawa. 

Jan Kochanowski, kl. IIc 

Hart ducha  

oznacza każdego zucha. 

Szymon Dębski, kl. IIc 

Kiedy zdrowo spędzasz czas,  

bardzo fajny humor masz. 

Kto od rana się hartuje,  

temu zdrowie dopisuje. 

Roksana Dudzińska, kl. IIc 

Dobrze się hartuję,  

gdy po śniegu buszuję. 

Świetny humor zawsze mam,  

kiedy w piłkę sobie gram. 

Karol Gawęcki, kl. IIc 

Zasady higieny warto znać  

i sumiennie o nią dbać. 

Jakub Chajęcki, kl. IIc 

Kto za młodu się hartuje,  

ten na starość świetnie się 

czuje. 

O higienę lubię dbać,  

bez mycia nie kładę się spać. 

Alan Kamiński, kl. IIc 

 

O higienę swoją dbamy,  

ręce czyste zawsze mamy. 

Kto się hartuje,  

rzadko choruje. 

Kiedy humor dobry mamy,  

to się często uśmiechamy.  

Liwia Litwińczyk, kl. IIc 

Dobry humor dzisiaj mam,  

bo o zdrowie swoje dbam. 

Eliza Kotomska, kl. IIa 

My próchnicy nie pożądamy  

i o higienę jamy ustnej dbamy. 

Patrycja Lubecka kl. IIa 

W zawodach startuje  

i zdrowie hartuje. 

Gdy robię z kolegą rumor,  

to mam dobry humor. 

Każdy junior  

ma dobry humor. 

Karol Tarnowski, kl. IIa 

Kto się hartuje,  

z choroby żartuje. 

Wszystkie hasła o zdrowiu 

znam,  

warzyw pełen talerz mam.  

Roksana Wykowska, kl. IIa 

O tym, jak zajączek został bohaterem 

W gęstym, dużym lesie, w małej norce mieszkał z rodzicami 

i siostrą Leną zajączek Feliks. 

Pewnego słonecznego dnia, po obiedzie, małe zajączki 

wyszły się pobawić. Rodzice prosili, aby uważali na złego wilka, 

który grasuje w lesie. Podczas zabawy zajączki hałasowały 

i zapomniały o ostrzeżeniu rodziców. Głośne zachowanie 

usłyszał wilk i postanowił zapolować na Lenę i Feliksa. 

Rodzeństwo kicało beztrosko nieświadome zagrożenia, gdy 

nagle z krzaków wyskoczył wilk. Feliks bez wahania złapał szyszkę i rzucił w oko 

drapieżnika. Przestraszony i obolały wilk uciekł z podkulonym ogonem. Natomiast zajączek 

dzięki swojej odwadze został bohaterem. 

Feliks zachował się odważnie. Rodzice byli z niego bardzo dumni. Zajączki zrozumiały, 

że muszą być ostrożniejsze podczas zabawy. 

R y m o w a n k i  o  z d r o w i u  
 

rys. Kacper Żmuda, kl. Ve 

W  k r a i n i e  f a n t a z j i  
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Jakub Chajęcki, kl. IIc 



Szymon Dębski, kl. IIc 

Baśń o tym, co najważniejsze 

Dawno, dawno temu było miasteczko. Znajdował się tam pałac z wieżami i obronnymi 

murami, które strzegły wejścia do niego.  

Zamek zamieszkiwał zły czarownik, który zamienił króla w żabę. Jego córki zamknął 

w trzech wieżach warowni. Czwartą, najmłodszą wywiózł do lasu i ślad po niej zaginął. 

Pewnego dnia jechał przez miasteczko książę. Gdy dowiedział się o królewnach 

i czarowniku, postanowił odnaleźć damy, a magowi dać nauczkę za złe czyny. Wypytał 

mieszkańców miejscowości o szczegóły i pojechał na poszukiwania. Kiedy w lesie szedł ścieżką, 

usłyszał, jak zając mówił do lisa o domku, który stoi na polanie. Młodzieniec prędko poszedł do 

chatki. Po kilku minutach był na miejscu. Lecz chałupę otaczał mur z kolców. Torując sobie 

drogę mieczem, dostał się na ganek. Obszedł wszystkie pokoje, lecz nikogo nie znalazł. Już chciał 

odejść, gdy usłyszał ciche pochlipywanie. Poszedł w stronę, z której płynął dźwięk, i znalazł 

się przed wejściem na strych. Kiedy otworzył drzwi, znalazł się w maleńkim pokoiku. Przy 

lustrze stała szpetna dziewczyna. Chciał już wyjść z izdebki, lecz go zatrzymała. 

Opowiedziała mu swoją historię, a była taka uprzejma, że chciał się z nią ożenić.  

Nagle zjawił się czarownik. Gdy zobaczył niespodziewanego gościa, wpadł w złość. 

Wziął magiczną różdżkę i miał rzucić zaklęcie. Lecz królewicz był szybszy, chwycił 

zaczarowany przedmiot i przełamał go na pół. Wtedy wszystko zaczęło wirować i mag 

zniknął. Została po nim garstka pyłu i żaba, która zamieniła się w króla. Potem wszyscy 

poszli do zamku. Tam uwolnili pozostałe królewny. Księżniczka przyjęła oświadczyny 

księcia.  

Gdy na ślubie pocałowali się, czar prysł i z brzydkiej dziewczyny zamieniła się 

w piękną pannę. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

Weronika Pliszewska, kl. IVc 

Moja podróż w czasie 

Wczoraj w nocy śniło mi się, że siedzę w wehikule czasu. Rozmyślam, gdzie się przenieść - 

w przeszłość czy może w przyszłość? Bardzo lubię dinozaury, dlatego postanowiłam cofnąć się 

w czasie do okresu, kiedy zamieszkiwały one Ziemię.  

Nie zastanawiając się, nacisnęłam magiczny przycisk i już po chwili znalazłam się w innym 

świecie. To było coś niesamowitego. Wylądowałam w gęstej, zielonej dżungli. Wokół rosły 

wysokie drzewa. Między nimi zauważyłam ogromne dinozaury, które posilały się ich liśćmi. 

Olbrzymy z łatwością wtapiały się w otoczenie. Nagle coś zaszeleściło i ukazały się następne, 

jeszcze większe i piękniejsze. To był niesamowity widok, ale troszkę się bałam. Dinozaury 

wydawały straszne odgłosy, nawołując się, a kiedy przemieszczały się, ziemia drżała pod nogami. 

Wszystko wyglądało tak realistycznie.  

Po chwili obudziła mnie mama i skończyła się moja przygoda z dinozaurami i wehikułem 

czasu. To był jeden z najwspanialszych snów i zapamiętam go na bardzo długo. 

Roksana Dudzińska, kl IIc 

Niecodzienny problem 

Profesor Kuba i profesor Tomek zbudowali wehikuł czasu. Jego słabym punktem było 

zasilanie. Baterie, których używali, bardzo szybko się wyładowywały. Szukając rozwiązania tego 

problemu, wybrali się w przyszłość, aby znaleźć inne źródło energii.  

Wylądowali naprzeciw wielkiej galerii handlowej. Było w niej bardzo dużo sklepów. Na 

samym końcu korytarza znajdował się kiosk z bateriami. Naukowcy podbiegli tam, ale bardzo się 

zdziwili, bo wszystkie ceny wyrażone były w nowej walucie. Odpowiednie akumulatory 

kosztowały dzisiejszych czterysta złotych. Kuba posiadał taką kwotę. W międzyczasowym 

kantorze wymienił pieniądze na walutę przyszłości. Potem kupili odpowiednie baterie i wrócili do 

domu.  

Ich wehikuł działał teraz bez zarzutu, więc postanowili ponownie przenieść się w czasie, 

jednak tym razem w przeszłość. Ale to już materiał na nową opowieść. 
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rys. Maja Łukianiuk, kl. VIe 



rys. Oliwia  

Piaszczyńska, kl. IIf  

Mój wymarzony przyjaciel 

Przyjaciel to istota, której potrzebujemy i która nas potrzebuje, ufa nam, cieszy się 

z naszego szczęścia, zawsze życzy dobrze. Zastanawiam się, czy pies pasuje do tej definicji? 

Psy charakteryzują się dużą różnorodnością ras. Możemy wyróżnić m.in.: psy 

myśliwskie, ratownicze, psy wykorzystywane na potrzeby wojska oraz policji, psy ozdobne, 

do towarzystwa, itp. 

Właśnie wśród wymienionych ras znajduje się kandydat na mojego przyjaciela. To 

chihuahua, który należy do rasy psów ozdobnych i towarzyszących. Jego pochodzenie owiane 

jest legendą. Rasa ta pochodzi od starożytnego stworzenia zwanego techichi, hodowanego 

w północnym Meksyku. Wcześniej te psy żyły na wolności, później zostały udomowione 

i były wykorzystywane do celów religijnych. Wierzono, że pomagały właścicielom 

w przeprawie do świata zmarłych, dlatego chowano je w grobie wraz z ich panem, co 

potwierdzają pisma Majów czy Azteków. 

Współczesna rasa chihuahua zatwierdzona w 1904 r. uznawana jest za całkowicie 

amerykańską, gdyż największą popularność zyskała w Stanach Zjednoczonych. 

Chihuahua to psy bardzo oddane swemu panu, którego kochają najmocniej i nie 

odstępują na krok. Często mówi się, że mają coś z terierów  są czujne, odważne, świetnie 

obserwują otoczenie. Najlepiej czują się w domu, choć uwielbiają też długie spacery. Są 

wrażliwe na zimno, więc w chłodne dni należy założyć im sweterek. Nie lubią wilgoci. 

Niewątpliwymi ich zaletami są wrażliwość, oddanie, czujność i brak agresji. Największa 

wada to cena, ponieważ piesek z rodowodem kosztuje od 1200 do 3500 złotych. 

Czy nie jest to wymarzony przyjaciel? Uważam, że tak, bo nie ma milszych powrotów do 

domu niż te, gdy wiesz, że ktoś na ciebie czeka. Od progu słyszysz wesołe szczekanie, a po 

chwili widzisz psa, wesoło merdającego ogonkiem tuż przed tobą. To właśnie z nim możesz 

być sobą. Nigdy nie będzie cię oceniał, wręcz przeciwnie  twoje czasem głupie zachowanie 

uznaje za świetną zabawę i będzie cię naśladował. Szkoda tylko, że takie spotkania są jedynie 

w mojej wyobraźni. 
Izabela Biernacka, kl. VIe  

Jak zdobyłam przyjaciela 

Pewnego dnia siedziałam sama w domu. Nagle tata zadzwonił z informacją, że suczka 

Podkładka urodziła sześcioro szczeniąt. Tata obiecał mi, że jak wróci do domu, to pokaże mi 

ich zdjęcie. Były prześliczne. 

Po niedługim czasie pieski zostały oddane, pozostał tylko jeden. Zrobiło mi się smutno. 

Jak patrzyłam na małe brązowe oczka i zadarty nosek, przyszła mi do głowy pewna myśl 

i przedstawiłam ją rodzicom. Tata zadzwonił do wujka na wieś i zapytał, czy nie chciałby 

pieska. Zgodził się, a ja nazwałam go Beki. Następnego dnia zawiozłam go z tatą na wieś. 

Wszyscy są szczęśliwi, bo Beki okazała się super psem - bardzo pomaga 

w gospodarstwie. Ja natomiast zyskałam przyjaciela, który czeka na mój przyjazd. Przyjaźń 

z Beki trwa do dziś. 
Natalia Karaś, kl. Va 

Przyjaciel 

Kropka to mój piesek domowy. 

Jest biało-czarna. Ma okrągłą głowę, czarne oczka i oklapnięte uszka. Posiada krótkie 

łapki, które też są biało-czarne. Ogon mojego pieska jest krótki, czarny i zakręcony do góry.  

Kropka jest wesołym zwierzakiem, ma dużo energii do zabawy. Czasem bywa zmęczona 

i smutna. Mój piesek żywi się suchą karmą . 

Bardzo kocham mojego pieska, często wychodzę z nim na spacer. Lubię, gdy śpi ze mną 

w pokoju. 
Miłosz Parzych, kl.IIf 
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„ … p i e s  u ś m i e c h a  s i ę  o g o n e m ! ”  



Nareszcie wiosna! Witamy wiosnę! 

W naszej szkole 21 marca 

postanowiliśmy pożegnać zimę. Z tej okazji 

Samorząd Uczniowski zorganizował 

konkurs „Mam Talent”. Uczestniczyli 

w nim przedstawiciele klas IV-VI.  

Uczniowie zaprezentowali przeróżne 

talenty. Najczęściej prezentowali swoje 

umiejętności wokalne. Wśród uczniów byli 

i tacy, którzy w mistrzowski sposób 

potrafili zagrać na instrumentach. Inni 

pokazali swoje umiejętności akrobatyczne oraz taneczne. Występom przyglądała się komisja 

w składzie: rodzice, nauczyciele i przedstawiciele samorządu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy utytułowani i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Za 

ufundowanie nagród dziękujemy rodzicom p. Małgorzacie Konopka i p. Hannie Gosk. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. 
Samorząd Uczniowski  

 

Wiosenne zawody 

W pięknym kwietniu w szkole naszej 

odbyły się zawody drugiej już klasy. 

Było zabawnie i wesoło bo parami 

wraz z naszymi kochanymi rodzicami. 

Alan z mamą, Łucja też 

a ja z tatą - przecież wiesz 

Biegliśmy za ręce szybciutko 

trzymając balonik bliziutko. 

Balon pękł nam na mecie 

i dalej wszystko już wiecie:)  

Olivia Makowska, kl. IIe 
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zdj. FOTOPARTNER  

Wielka gala 

W naszej szkole 22.03.2016 r. odbyła się 

uroczystość nagrodzenia laureatów 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

Gala rozpoczęła się około godziny 11.00. 

Swą obecnością zaszczycili organizatorów m.in.: 

pani Agnieszka Muzyk - wiceprezydent Łomży, 

wójt gminy Piątnica Krzysztof Kozicki, biskup 

Tadeusz Bronakowski, pani Dorota 

Szymonowicz – dyrektor Delegatury Kuratorium 

w Łomży, a także ważni goście z Białegostoku: 

pani kurator Jadwiga Szczypień i wojewoda 

podlaski Bohdan Paszkowski.  

Uroczystość składała się z dwóch części. 

Pierwsza z nich była artystyczna. W jej skład 

wchodził monolog konkursowicza, w którego 

wcielił się Patryk Bałęczny przygotowany przez 

panią Dorotę Żbikowską. Galę urozmaiciły także 

występ Igora Kalisia i wykonanie kilku piosenek 

przez chór, który pod opieką pani Agaty Durzyńskiej zadbał także o oprawę oficjalnej części 

imprezy.  

W drugiej części po przedstawieniu krótkich statystyk pani kurator Jadwiga Szczypień 

i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczyli zaświadczenia laureatom i nagrody 

uczniom, którzy zdobyli kilka takich tytułów. W centrum uwagi 

był Michał Marcińczyk - pięciokrotny laureat konkursów. Na 

koniec uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Później na 

uczestników gali czekał słodki poczęstunek.  

Mnie uroczystość bardzo się podobała, a największe 

wrażenie wywarł na mnie występ Igora Kalisia z piosenką „Już 

taki jestem zimny drań”. 
Paweł Zalewski, kl. VIe 

Sprawozdanie z XII Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

12 kwietnia 2016 r. pan dyrektor naszej szkoły, pani wicedyrektor 

oraz poczet sztandarowy z opiekunami uczestniczyli w XII Zjeździe 

Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Jezusa 

Miłosiernego w Czarnej Białostockiej. Następnie wszyscy zaproszeni 

goście przeszli ulicami miasta do sali gimnastycznej. Tam obejrzeli część 

artystyczną w wykonaniu uczniów gimnazjum.  

Następnie nadszedł ważny dla mnie moment: wręczenie nagród 

i dyplomów laureatom konkursów. Zajęłam III miejsce w konkursie na 

prezentację lub film z okazji XII Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II w kategorii szkół podstawowych i odebrałam dyplom oraz nagrodę.  

Po pysznym poczęstunku uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w bardzo ciekawych warsztatach prowadzonych przez studentów, a potem 

wróciliśmy już do Łomży.  

Ten dzień na pewno długo pozostanie w mojej pamięci. 

Eliza Gronostajska, kl. VIe 
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LAUREACI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

JĘZYK  POLSKI 

Aleksandra Kotomska       VIA  
(op. p. Renata Zaniewska) 

Julia Gałązka                      VIC  

(op. p. Dorota Żbikowska) 

Aleksandra Samojłowicz    VIC  

(op. p. Dorota Żbikowska) 

Julia Frąckiewicz                 VIE  

(op. p. Joanna Lewczuk) 

 

 Maksymilian A. Ramatowski  VIF  

(op. p. Katarzyna Koziatek) 

 Maja Karwowska                      VC  

(op. p. Dorota Żbikowska) 

Natalia Bieniek                            VD  
(op. p. Dorota Żbikowska) 

 

MATEMATYKA 

Maciej Lemański                VIA  

(op. p. Hanna Poreda) 

Grzegorz Wilk                    VIB  

(op. p. Barbara Fiłonowicz) 

Paweł Zalewski                   VIE  

(op. p. Dorota Święczkowska) 

JĘZYK  ANGIELSKI 

Aleksandra Samojłowicz    VIC  

(op. p. Magdalena Tabędzka) 

Marlena Osińska                 VIF  

(op. p. Elżbieta Mieczkowska) 

Maja Karwowska                 VC  

(op. p. Izabela Wierciszewska)

PRZYRODA 

Łukasz Nowakowski           VIC  

(op. p. Joanna Nowińska) 

HISTORIA 

Maksymilian A. Ramatowski  VIF  

(op. p. Izabela Ramatowska) 

INFORMATYKA 

Grzegorz Wilk                     VIB  

(op. p. Barbara Dębosz)

FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 

JĘZYK POLSKI 

Paweł Góralski                     VIA  

(op. p. Renata Zaniewska) 

Jakub Zakrzewski                VIA  

(op. p. Renata Zaniewska) 

JĘZYK  ANGIELSKI 

Jakub Zakrzewski               VIA  

(op. p. Magdalena Tabędzka) 

Gabriel Ostrowski               VIF  

(op. p. Karolina Jankowska) 

Natalia Bieniek                     VD  

(op. p. Izabela Wierciszewska)
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rys. Sylwia Korytkowska, kl. VIe 

Serdecznie gratulujemy wszystkim  

laureatom i finalistom oraz ich 

opiekunom i życzymy dalszych 

sukcesów! 

Redakcja 



Zdrowe odżywianie 

22 kwietnia do naszej szkoły przyszła pani dietetyk 

z Nature House. Mówiła nam o zasadach właściwego 

odżywiania. 

Dowiedzieliśmy się, że właściwa dieta wpływa na stan 

naszej skóry, włosów oraz na kondycję fizyczną 

i psychiczną. 

Dzięki 

prawidłowemu 

żywieniu ludzie 

dłużej mogą się cieszyć dobrym zdrowiem. Kolejna 

ważna zasada to jedzenie pięciokrotnie w ciągu dnia 

niewielkich zróżnicowanych posiłków i wypijanie 

około dwóch litrów wody dziennie. Śniadanie i obiad 

powinny być obfite, a kolacja lekka. Ważne jest, aby 

oprzeć się pokusie różnych przekąsek, takich jak 

chipsy, paluszki, orzeszki, batoniki.  
W czasie prelekcji pani dietetyk dowiedzieliśmy się wielu nowych i interesujących 

rzeczy o jedzeniu i odżywianiu. 
Wiktor Pieńkowski, kl. VIe 

Występ w Filharmonii 

23 kwietnia w Filharmonii 

Kameralnej im. Witolda 

Lutostańskiego w Łomży odbył się 

koncert Spire Bricks, pierwszego 

w świecie zespołu śpiewającego 

piosenki ponadczasowej grupy Pink 

Floyd z damskim wokalem. Dochód 

z występu przeznaczony był dla 

chorych dzieci: Filipa i Hani. 

Razem z chórem naszej szkoły 

miałam zaszczyt wystąpić podczas 

koncertu. Śpiewaliśmy partię chóru 

w utworze „Another Brick in the Wall 

Part 2”. Bardzo się denerwowałam, 

w końcu był to duży występ na 

prawdziwej scenie, a na widowni 

wszystkie miejsca były zajęte. Mimo 

moich obaw poszło nam świetnie, 

a artyści z zespołu podziękowali 

członkom chóru pamiątkowymi 

dyplomami z autografami. Pani 

Durzyńska – nasza dyrygentka – 

otrzymała cegłę, która była 

nawiązaniem do śpiewanej przez nas 

piosenki.  

Koncert był niesamowitym przeżyciem i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mogła 

uczestniczyć w podobnym przedsięwzięciu.  
Julia Frąckiewicz, kl. VIe 
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Patriotyczna uroczystość 

W piątek 29 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbył 

się apel z okazji rocznicy uchwalenia „Konstytucji 

3 maja”. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie kl. IV-VI 

wraz z nauczycielami. Występ rozpoczął polonez w 

wykonaniu tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca Łomża. 

Później wybrani przez panią Beatę Obrycką uczniowie 

zaprezentowali krótką historyjkę związaną 

z powstaniem „Konstytucji 

3 maja”. Ubarwił ją chór szkolny 

pod kierunkiem pani Agaty 

Durzyńskiej, wykonując pieśni 

patriotyczne. Treść wystąpień 

przypomniała uczestnikom, w jak 

trudnej sytuacji znajdowała się 

Polska u schyłku XVIII wieku 

i jak ważna była działalność takich 

patriotów, jak Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj i Stanisław 

Małachowski, dzięki którym uchwalono konstytucję. 

Publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami, dziękując w ten sposób za ciekawą 

lekcję historii i patriotyzmu. 
Monika Dudzińska, kl. VIe 

                     

Harcerze z Va 

Od kilku miesięcy jestem harcerką w XIII Łomżyńskiej Drużynie 

Harcerskiej „Agada”. W tym roku zostałam wyznaczona do pełnienia 

warty przy pomniku Żołnierzy Wyklętych podczas miejskich uroczystości.  

Pierwszy raz brałam udział w takich obchodach, ale uważam, że to 

ważne święto. Należy pamiętać o ludziach, którzy walczyli o nasz kraj. 

Ewa Gosk, kl. Va 

 

22 lutego każdego roku obchodzony jest 

Dzień Myśli Braterskiej (DMB). To święto 

bardzo ważne dla wszystkich harcerzy na 

całym świecie. Ten dzień jest jednocześnie 

datą urodzenia generała Roberta Stephensona Smitha Baden-

Powella – założyciela skautingu. DMB zostało ustanowione tuż 

po śmierci Baden-Powella. Podczas tego święta wszyscy skauci 

noszą cały dzień mundury.  

Zachęcamy do uczestnictwa w życiu ZHP w Łomży. To 

naprawdę wspaniała przygoda. 

Piotr Kołodziejczyk, Kacper Kuczyński, kl. Va 

XIII Łomżyńska Drużyna Harcerska „Agada” 
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1. Po zimie lód się topi i powstaje...  

2. Kwiat, który jako pierwszy pojawia się 

wiosną.  

3. Mały latający owad, który ma kolorowe 

skrzydła.  

4. Fruwa z kwiatka na kwiatek i zbiera nektar.  

5. Idziemy z nią do kościoła przed 

Wielkanocą.  

6. Kolorowe jajka na Wielkanoc to... 

Gabriela Wawrzyniak, kl. Vc 

 

1. Zieleni się na łące.  

2. Często robi gniazdo na słupie.  

3. Świeci na niebie.  

4. Robi gniazdo w rogu okna.  

5. Wiosenne kwiaty.  

6. W nazwie tego kwiatka ukrył się pan.  

Łukasz Nowakowski, kl. VIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rys. Maja Łukianiuk, kl. VIe 

 

 

 Lis Pichon Tomek Łebski.  I wszystko gra (mniej więcej) 

Jest to trzecia część zabawnych perypetii jedenastolatka Tomka Łebskiego. 

Jedna z opowieści ukazuje wyprawę Tomka i Darka z  Kurczakiem na 

wystawę psów, więc pupilek jest czysty i pachnący, niestety przez chwilę. Inna 

ukazuje napięte relacje pomiędzy Tomkiem a jego siostrą Danką spowodowane 

śpiewem chłopca. 

Czytaj o dalszych losach Tomka, oglądaj też zabawne ilustracje – bazgroły, 

które Tomek zrobił na lekcjach. Na pewno rozbawią cię do łez. 

Weronika Kalinowska, kl. Vf 

Niecodzienne odwiedziny 

4 maja na parapecie w gabinecie logopedycznym na 

parterze pojawił się nieoczekiwany gość. Czyżby wpadł 

po poradę? 

      1.        

 2.             

     3.         

     4.         

5.              

   6.        
 

  

            

  
1.   

        

    
 

 
2.   

          

   
   

3. 
          

   
   

4. 
                

   
5. 

              

 
6.       

        

    

C z y t a ć ,   a l e   c o ?  
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