
 

 

  08.10.2010 roku  pojechałyśmy po odebranie nagrody do Łomży, gdyż nasza gazetka 
zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie. Naszą opiekunką na wyjeździe była 
pani Asia. Wyjechałyśmy bardzo wcześnie, bo o godzinie 7.00 rano. Droga była 
bardzo długa, ale było warto.  
     Ogłoszenie wyników odbywało się w jednym z liceów w Łomży. Szkoła była bardzo 
ładna i duża.  Na początku mogłyśmy obejrzeć wszystkie gazetki, które zastały 
wyróżnione, bądź zajęły nagrodzone miejsce. Gazetki zostały podzielone na trzy 
kategorie: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  
  Na uroczystość przybyło bardzo dużo osób, zarówno gości zaproszonych, jak i 
laureatów. Każdy z nas dostał gazetkę „ Przeciek ‘’ dlatego, że jest ona wydawana w 
szkole, która nas gościła.  
   Część oficjalna rozpoczęła się krótką akademią w wykonaniu licealistów, ponieważ 
była to setna rocznica śmierci Mari Konopnickiej, patronki owej szkoły. Naprzeciwko 
nas usiedli goście, jednym z nich był prezydent miasta Łomży. Po oficjalnym 
ogłoszeniu wyników zostały wręczone statuetki i dyplomy. Statuetkę odebrała Magda 
Chwedczuk a dyplom Kasia Sęczyk.  
    Następnie prezydent miasta opowiadał o historii Łomży. Głos zabrali także inni 
zaproszeni goście. W końcowej części głos zabrali przedstawiciele nagrodzonych i 
wyróżnionych gazetek. O naszej gazetce mówiła p. Joanna Grochowska. 
   Potem ruszyliśmy z panią przewodnik do Bursy  nr 1(czyli naszego domku). 
Zjedliśmy tam obiad, a potem dostaliśmy pokoje. Były bardzo przytulne.  
    Po zakwaterowaniu ruszyliśmy na zwiedzanie Łomży. Podzieliliśmy się na dwie 
grupy - jedna zwiedzała miasto, a druga płynęła gondolą po rzece Narwi. Potem 
nastąpiła zmiana. 
    W Łomży byłyśmy pierwszy raz i musimy stwierdzić, że miasto nas urzekło swym 
położeniem. 
Po zwiedzaniu miasta udałyśmy się nad rzekę Narew i płynęłyśmy gondolą. 
Towarzyszył nam pies, który siedział na dziobie. Widoki były piękne, mogłyśmy 
zobaczyć nawet bobra i poobgryzane pnie drzew. Gdy zeszłyśmy z gondoli było nam 
bardzo zimno, ale nie miałyśmy wiele czasu na roztkliwianie się, gdyż czekał na nas 
następny punkt programu, jakim było przedstawienie. 
Po spektaklu wróciłyśmy do bursy na kolację,  a potem była dyskoteka. Nie cieszyła 
się ona wielkim zainteresowaniem, bo wybrałyśmy rozmowy z koleżankami z innych 
szkół. Mogłyśmy porozmawiać na interesujące tematy do późnej nocy. 
 Następnego dnia, po śniadaniu, pojechałyśmy ponownie do liceum, gdzie odbyły się 
warsztaty dziennikarskie:  
A). Fotografia prasowa – fotografik Zbigniew Ciborowski.         .       
B). Media w promocji regionu – Jerzy Lipiński, prezes Lokalnej Organizacji 
Turystycznej w Łomży.              .              
C). Podstawy tworzenia i redagowania czasopisma – Władysław Tocki, redaktor 
naczelny tygodnika „Kontakty”. 
Po skończonym szkoleniu udałyśmy się z panią na Starówkę, gdzie kupiłyśmy jeszcze 
pamiątki i pocztówki z Łomży.  
  

Magda Chwedczuk  i  Kasia Sęczyk kl. VI  


