
OCZKO 7/2015 1

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 7 (wrzesień)                              

                         

 

Rozpoczęcie roku 
 

1 września stawiliśmy się wszyscy, by rozpocząć kolejny Rok 

Szkolny 2015/2016. Powitaliśmy nowych uczniów i nowych 

nauczycieli. Poznaliśmy swoje prawa i obowiązki, zapoznaliśmy 

się z naszymi wychowawcami i klasami. Każdemu uczniowi, 

życzymy samych sukcesów i radości! 

 
 

 

  
 
 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTO ŚCI 
 

na miesiąc październik rok szkolny 2015/2016 
 

14 pa ździernika obchodzi ć b ędziemy Dzie ń Edukacji 
Narodowej, podczas którego nast ąpi pasowanie nowych 
uczniów ☺ 

 
Z serii Duszek przedstawia... 

 
Czy wiecie ile jest węzłów żeglarskich? Nie? My tez nie ;) Ale znaleźliśmy kilka dla 
Was i chcemy Wam je pokazać – może się przydadzą ;) : 
Ósemka 
Stosowany jako zgrubienie na końcach szotów 
uniemożliwiające wyszotowanie się liny z bloku, kipy.  
Z reguły ósemkę wiążemy na końcu szotów foka i na linie talii szota grota. 
Węzeł knagowy 
Jak sama nazwa wskazuje, służy do obkładania szotów, fałów, 
cum na knadze. 
Węzeł ratowniczy 
 
Należy bezwzględnie umieć go zrobić - umiejętność szybkiego wiązania na 
sobie obowiązuje każdego żeglarza. Służy do zabezpieczenia człowieka w 
czasie pracy w trudnych warunkach. Węzeł się nie zaciska. Przy jego 
robieniu pilnujmy się, aby lina nie zacisnęła się nam na nadgarstku.  
 
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezly-zeglarskie.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota redakcyjna 

 
Zaczynamy znów kolejny rok  
szkolny ☺ 
Nie wiem jak Wy, drodzy czytelni- 
cy ale my w redakcji bardzo cieszy- 
my się, ze znów jesteśmy razem! 
W numerze wspomnienie wakacji, 
relacja z rozpoczęcia roku, żagli  
dla wszystkich, stałe rubryki takie  
jak Kuchcikowo czy Z serii Duszek  
przedstawia… 
Ale również relacja i zdjęcia  
z naszego wspaniałego X – lecia ☺ 
Było wspaniale, artyści byli  
wspaniali, sala była wspaniała, 
ekipa była wspaniała, pani Ula,  
która prowadziła naszą galę była 
Wspaniała, ale przede wszystkim 
Wy – uczniowie i absolwenci  
byliściewspaniali!!!  
Dziękujemy Wam, że wzięliście 
udział, także w Waszym święcie ☺ 
  
Życzylibyśmy sobie, jeszcze wielu, 
wielu takich jubileuszy! 
 
              Redakcja 
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x-lecie 

 
18 września obchodziliśmy X-lecie 
szkół i ośrodka „Zawsze Razem”.  
O 17 zgromadziliśmy się na sali 

Teatru Łejerów, by wspólnie 
świętować naszą rocznicę. 
Uroczystość poprowadziła pani 
Urszula Łaszyńska, którą 
pozdrawiamy i bardzo jej 
dziękujemy !  

Artyści tacy jak Orkiestra Sił 
Powietrznych Wojsk Lądowych, pan 
Piotr Woźniak i Lombard uświetnili 
ten miły i niezapomniany dzień.  
Mamy nadzieję, że bawiliście się 
równie dobrze jak i my ☺  

 
 

 
 
 
 

 
Żagle dla wszystkich 

 
Taka ładna pogoda za oknem, że 
kolejny rok, mieliśmy okazję 
pożeglowania z naszymi 
zaprzyjaźnionymi żeglarzami ☺ 
Grupy uczniów, podzielone na kilka 
dni wyjeżdżały po kolei do Kiekrza 
by popływać po jeziorze. Było jak 
zwykle bardzo emocjonująco!  

 
 

Kuchcikowo 
Zupa krem z dyni z curry  
Składniki:  

• 500 g dyni, 
• 2 ziemniaki, 
• 1 cebula, 

• 1 ząbek czosnku, 
• 1 litr bulionu, 
• 1 łyżeczka curry, 
• Sól, pieprz, cukier 

Przygotowanie: 
 Cebulę i czosnek obieramy, 
kroimy je w drobną kostkę. Na 
patelni rozgrzewamy olej  
i szklimy cebulę i czosnek. 
Dynię obieramy, usuwamy 
pestki i miękki miąższ. 
Ziemniaki obieramy. Dynię 
 i ziemniaki kroimy w kostkę  
1 cm. Dodajemy je do cebulki 
 i podsmażamy, dodajemy curry 
i dusimy około 5 minut. Po tym 
czasie wlewamy przygotowany 
wcześniej bulion i gotujemy 
wszystko razem do miękkości 
dyni i ziemniaków. Gdy 
warzywa będą miękkie 
miksujemy zupkę na gładką 
masę. Życzę smacznego ;)  

http://gotujzcukiereczkiem.blogspot.com/2012/1
2/zupa-krem-z-dyni-z-curry.html 


