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DRZEWO PAMIĘCI 

    

 
„Gdy naszą wspólną ławkę, wciąż pustą powitam 
chciałabym się choć łudzić, że jesteś, że czekasz. 

W moich myślach żyć będzie w sercu przyjaźń skryta, 
dopóki mnie nie zmyje, czasu szybka rzeka.” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Nota redakcyjna 
 
 
 Listopad. Wspominamy, tych 
którzy odeszli, tych których 
kochaliśmy, lubiliśmy, 
podziwialiśmy, tych którzy byli 
dla nas inspiracją, natchnieniem, 
balsamem dla duszy, którzy potrafili 
rozjaśnić nam dzień. Dla mnie takim 
promykiem była Madzia, ale 
na pewno dla innych była to Natalia, 
Marta, Arek, Maciek, pani Ania 
czy Łukasz. 
Cieszymy się z tego co po sobie 
zostawili, radość wspomnień, 
uśmiech na twarzy, tych którzy 
ich znali i mieli to szczęście z nimi  
przebywać. 
Wspominamy, czuwamy, pamiętamy. 
 
W tym numerze imprezy niezwykłe: 
święto pieczonego ziemniaka, 
teatr wystawiony przez  
podopiecznych sióstr zakonnych, 
święto Stanisława Kostki.  
I te coroczne, czyli konkurs  
Złoty Słowik i Dzień Treningowy 
Olimpiad Specjalnych. 
 
 
A więc kochani do dzieła ! 
 
Miłego czytania!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCZKO 7/2012 2 

 
KALENDARZ IMPREZ  

I UROCZYSTOŚCI 
na miesiąc grudzień na rok szkolny 

2012/2013 

 
 

 
6 grudnia tradycyjnie przyjdzie do nas  
św. Mikołaj☺ 
21.12. przedstawimy Jasełka i zjemy wspólnie 
szkolną wigilię 

 
 

 

 

Nasi nowi uczniowie 
 

Przedstawiamy nowych uczniów, w tym miesiącu 
pokazujemy „nowego” 

z klasy 1 gimnazjum pani Joanny Henc. 
 
Dorian Hubert – „Urodziłem się 23 lipca 
1996 roku, mam 16 lat. Mieszkam  
w Poznaniu, na os. Kosmonautów 
z rodziną. Mam trzy siostry (dwie 
mieszkają ze mną, trzecia z tatą).  
Lubię oglądać filmy i sport: mecze piłki 
nożnej, boks”. 
 

 

UWAGA :Zmiana ministrów!!! 
 
W wyniku wyborów szkolnych nastąpiły zmiany na 
stanowiskach ministrów. Obecny skład to: 
 
Minister Sportu: Natalia Rutkowska i Jakub Iskra 
Minister Kultury i Dobrej Książki:  
Miłosz Bronisz i Paweł Marczak 
Minister Ochrony Środowiska:  
Katarzyna Gałązka i Julia Staniewska 
Minister Sztuki: Eryk Mordal i Martyna Dobrzyńska 
Minister Życzliwości i Koleżeńskiej Pomocy:  
Paulina Chojnacka i Zuzanna Danił 
Minister Turystyki i Rekreacji:  
Jakub Dziamski i Maria Myszyńska 
Minister Zdrowego Odżywiania:  
Rafał Adamczak i Marcin Napierała 
Asystent Prasowy: Katarzyna Weber i Krzysztofa Rosolska  
 

 

Z serii Duszek przedstawia... 
 

Hip-hop c.d.: Główne filary 

DJing 

Turntablizm to sztuka prezentowana 
przez osoby zwane DJami, polegająca 
na posługiwaniu się gramofonem 
poprzez tworzenie scratchy, czy beat 
jugglingów  
na płycie winylowej.  

MCing       

Rapowanie (znane też jako emceeing, 
MCing], lub po prostu  rymowaniem) 
to "wypowiadanie lub rytmiczne 
recytowanie rymujących się słów przy 
mocnym akompaniamencie". 

 

 

 

 

Graffiti 

Graffiti jest uznawane za ekspresję 
wizualną tej muzyki, tak jak  
B-boying.  

B-boying 
B-boying to rodzaj tańca wymyślony 
przez członków kultury hip-hop, 
wymagający dobrych predyspozycji 
fizycznych, kondycji oraz wysokiego 
poczucia rytmu. Osoba tańcząca 
breakdance  
to b-boy/biboj (mężczyzna) lub  
b-girl/bigerl (kobieta). Jest to skrót od 
słowa break-boy/breakdance-boy. 
Występują w nim tak zwane "bitwy" 
(ang. battles, w slangu polskim 
batelki) polegające na publicznym 
pokazywaniu swoich tanecznych 
zdolności w celu ukazania swojej 
wyższości nad przeciwnikiem. 

 
Paweł Marczak 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hip-hop 



OCZKO 7/2012 3 

    

ŁAMIGŁÓWKIŁAMIGŁÓWKIŁAMIGŁÓWKIŁAMIGŁÓWKI    
DLA MĄDREJ GŁÓWKIDLA MĄDREJ GŁÓWKIDLA MĄDREJ GŁÓWKIDLA MĄDREJ GŁÓWKI    

 

TEST WIEDZY OGÓLNEJ :D 
 

1. Biało-czerwony symbol narodowy: 
a) flaga 
b) orzeł 
c) hymn 

 

2. Jak się inaczej nazywa hymn narodowy 
Polski: 

a) hejnał 
b) Mazurek Dąbrowskiego 
c) Mazurek Wybickiego 

 

3. Balice to lotnistko w: 
a) Warszawie 
b) Poznaniu 
c) Krakowie 

 

4. Jakie rzeki pojawiają się w hymnie Polski: 
a) Wisła i Odra 
b) Warta i Odra 
c) Wisła i Warta 

 

5. Co oznaczają barwy narodowe: 
a) czystość i krew 
b) honor i krew 
c) czystość i wino 

 

6. Nazwa Warszawa powstała, według legendy, przez złożenie 
imion syrenki i rybaka. Jak nazywała się syrenka? 

a) Wars 
b) Sawa 
c) Szawka 

 

7. Kim był z zawodu Józef Wybicki? 
a) prawnikiem 
b) malarzem 
c) kolejarzem 

 

8. Kto według legendy założył państwo polskie? 
a) Rus 
b) Czech 
c) Lech 

 

9. Od nazwy jakiej rzeczy, według legendy, powstała nazwa miasta 
Gniezno? 

a) gniazda 
b) gwiazdy 
c) gryki 

 

10. Jak nazywa się województwo, w którym leży stolica Polski: 
a) wielkopolskie 
b) małopolskie 
c) pomorskie  

    

List do List do List do List do     
świętego Mikołajaświętego Mikołajaświętego Mikołajaświętego Mikołaja    

    

Od lat 
tradycją 

jest pisanie 
listów do  

Św. Mikołaja. 
Mikołaj jest 

przyjacielem dzieci i każde 
dziecko ma taką możliwość, bez 
względu na język, jakim się 
posługuje. Według legendy  
Św. Mikołaj i elfy mieszkają  
w Laponii. Inna legenda głosi,  
iż Mikołaj zamieszkuje biegun 
północny. Niewątpliwe jest,  
że kraina Św. Mikołaja jest rajem 
dla wszystkich dzieci. Istnieją 
dwa oficjalne urzędy pocztowe 
Św. Mikołaja, gdzie można 
wysyłać listy. Jeden mieści się  
w Norwegii,  
a drugi w Finlandii. Należy mocno 
wierzyć w to, że każdy list dla 
Św. Mikołaja jest wyjątkowy, tak 
samo, jak każde dziecko, które 
taki list  
do niego pisze.  
 

Już dziś napisz list  
do św. Mikołaja!  

 

http://swiety-mikolaj.com/list-do-
mikolaja.html 
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Święto pieczonego ziemniakaŚwięto pieczonego ziemniakaŚwięto pieczonego ziemniakaŚwięto pieczonego ziemniaka    
 

30 listopada obchodziliśmy 
święto pieczonej pyry. Rano jak 
tylko zjechaliśmy do szkoły  
i podzieliśmy się na grupy, była 
pierwsza konkurencja : robienie 
sałatek i ustalanie przepisu na 
zrobioną sałatkę. Po śniadaniu 

zaczęliśmy konkurować w naszych grupach. Wszystko 
zorganizowane przez panie Pyrki na modłę "Kocham Cię 
Polsko" tyle, że u nas było "Kocham Cię Pyro!". W trzech 
grupach rywalizacja była ostra ☺ 
Wszyscy świetnie się bawili! 
 
Przy okazji święta pieczonego  
ziemniaka, został rozstrzygnięty  
konkurs na przepis i sałatkę  
warzywną.  
Oto wygrani konkursu : Kuba Dziamski, Paulina 
Chojnacka, Eryk Mordal. 

Gratulujemy!!! 
 

 
Dzień świętego Stanisława KDzień świętego Stanisława KDzień świętego Stanisława KDzień świętego Stanisława Kostkiostkiostkiostki    

 

W naszej szkole obchodziliśmy dzień MŁODZIEŻY pod 
patronatem  
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI. 
Kilka słów o bohaterze tego 
dnia - Patron młodzieży, dzieci, 
rodzin i Polski, urodził  
się w małej miejscowości 
Rostkowo pod Przasnyszem. 
Tam został ochrzczony  
i spędził najwcześniejsze, 

radosne lata życia. Ojciec wysłał go do Wiednia, gdzie wraz  
z bratem pobierał nauki w Kolegium Jezuickim. Uczył się 
pilnie, ale też chorował, słabe zdrowie przyczyniło się do 
kilku mistycznych spotkań ze św. Barbarą, Najświętszą 
Maryją Panną i Jezusem. Anioł podawał mu Komunię Świętą w 
czasie wielkiego pragnienia. Postanowił zostać zakonnikiem. Po 
dużych trudnościach wstąpił do Zakonu Jezuitów w Rzymie.  
W czasie nowicjatu zachorował i 15 sierpnia zmarł. Stał się wielkim 
orędownikiem polskich spraw u Boga, pomagał szczególnie 
polskim królom. Do dziś wspiera młodzież i dzieci, które proszą  
go o wstawiennictwo. Nasz dzień przeżyliśmy wspominając jego 
historię, bawiliśmy się i graliśmy. Chcemy pamiętać o naszym 
patronie i modlić się do niego w naszych sprawach. 

Sławomir Wrembel 

 
Złoty Słowik 
 

23 listopada odbył się Festiwal piosenki 
Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"  
w ośrodku terapii zajęciowej "Promyk" ☺   
Było uroczyste otwarcie festiwalu  
i pani Kasia, która prowadziła całą 
imprezę zapoznała nas z tegoroczną 
piosenką przewodnią.  
Furorę zrobiły nasze "maluszki"  

w składzie: Marcin Napierała, Paulina 
Chojnacka, Katarzyna Gałązka, Kamil 
Gruszczyński, które śpiewały piosenkę 
"Cztery słonie, zielone słonie".  
 
Po tym występie zaprezentowali 
 się "starszaki" czyli Paweł Marczak  
z chórkiem dziewczęcym: Kasią Weber, 
Martyną Dobrzyńską i Zuzanną Danił  
w piosence "Jak się masz, kochanie" 
 z repertuaru Happyend.  
 
Występ naszych szkół zakończyła 
Martyna Dobrzyńska śpiewając "Rudy 
rydz" przy udziale Kasi Gałązki, która 
"zbierała grzyby" i tańczyła. 

 
Otrzymaliśmy piękną 
statuetkę  
z mikrofonem  
i kluczem wiolinowym 
oraz pamiątkowy 
dyplom.  
Na koniec 
tegorocznego 
festiwalu 
dostaliśmy  
 
słodki, pyszny 

poczęstunek! 
 

Katarzyna Weber 
 

    


