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Życzenia 
dla naszej Ojczyzny
Dokładnie o godz. 11.11 wszyscy
nasi uczniowie i nauczyciele
zgromadzeni w pięknie
udekorowanej biało-czerwonymi
barwami hali sportowej
rozpoczęli śpiewanie polskiego
hymnu. „Mazurek
Dąbrowskiego” w tym samym
czasie zabrzmiał w większości
szkół. 

To wspólne śpiewanie zostało po-
przedzone wystąpieniem dyr. I.A-
damczuk oraz przypomnieniem
przez J. Ulatowską podstawowych
faktów z historii odzyskania niepod-
ległości. Potem rozpoczął się kon-
cert pieśni i piosenek patriotycz-
nych. Wystąpiły w nim uczennice
przygotowane świetnie przez 
p. E.Kuchtę. Rozpoczęła G.Kowal-
ska („Tu wszędzie jest moja Ojczy-
zna”), a po niej zaśpiewały: S.Ku-
czyńska („Jak długo w sercach na-
szych…”), A.Koniec („Wojenko,
wo-jenko”), Z.Szram („Przybyli
ułani”), E.Skoczylas („Pierwsza
brygada”) i M.Kostrzak („Taki kraj” i
„Biały krzyż”). Zakończyła L.
Budzyńska piosenką ”Nadzieja”
zespołu TABB & Sound'N'Grace, w
której pojawia się taka wzruszająca
obietnica złożona Ojczyźnie: 

Ja Ci wszystko
jeszcze
wynagrodzę...
(…)
Skoczę z Tobą
na najgłębszą
wodę...(…)
Ja za Tobą
pójdę w wielki
ogień...(…)
Tej miłości
więcej nie
zagłodzę..

Pomiędzy pio-
senkami widzo-
wie mogli wysłu-
chać wierszy w
wykonaniu
M.Skoczylasa,
E.Dudek, A.Świ-
rskiej, M.Kuź-
mińskiej, N.Cu-
per i J.Findling,
która wykonała
tekst
skierowany do
Orła Białego. Co
jakiś czas
J.Ulatowska
przypominała
fakty i nazwiska
Polaków, którzy
mieli największy
wpływ na to, że
nasza Ojczyzna
wróciła na mapy
Europy po 123
latach nieistnie-

M.Kostrzak

Trzeba powiedzieć, że uroczystość
przygotowana przez uczniów pod
kierunkiem p. B.Solki-Kubiak, 
p. E.Kuchty i p. J.Kaluty, który zaj-
mował się nagłośnieniem, była bar-
dzo udana. Jej klimat podkreślała
deko-racja. Tworzyły są brzozowy
krzyż, otoczony setkami metrów
biało-czerwonych łańcuchów, po-
wieszone na kotarze prace
uczniów wyko-nane na konkurs
„Życzenia dla Polski” oraz biało-
czerwone pa-pierowe kwiaty. Na
podłodze stały wielkie lampiony, w
których paliły się znicze. 

G.Gnaś, J.Findling, 6sp

S.Kuczyńska
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AM
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Michał wiedział najwięcej

   Michał Skoczylas z kl. III gimnazjum wygrał szkolny
konkurs „Wiedzy o Niepodległości Państwa Polskiego”,
zorganizo-wany  przez p. B. Solkę-Kubiak. Odbył  się on 29
paździer-nika. Oprócz zwycięzcy w finale wzięli  udział:  Julia
Ulato-wska i Zosia Żydałowicz (obie III gim.), Paweł Łosek
(VIII sp oraz Agata Świrska, Amanda Koniec, Agata Niestój i
Oliwia Łosek (wszystkie z VII sp). Uczestnicy rozwiązywali
test zło-żony wyłącznie z zadań zamkniętych. Finał
poprzedziły eli-minacje, w których wzięli udział wszyscy
uczniowie z kl. VII-VIII i III gim. Oni także musieli wskazać
właściwe odpowiedzi do 25 pytań.
   Zwycięzca nagrody będzie musiał trochę poczekać,
otrzyma ja na koniec roku szkolnego.

  W. Guła, 7sp

W biało-czerwonym
konkursie zwyciężyli
„niebiescy”

Drużyna „niebieskich”, którą
tworzyły Daria Kopkiewicz
(kl. 1.), Lena Piotrowska (2.),
Wi-ktoria Kuczyńska (3.) i
Zosia Wawrzeńczyk (4.)
wygrała  szkolny konkurs
„Wiedza o Polsce”.
Odbył się on 8 listopada. U-
czestnicy, czyli uczniowie z
kl. I-IV, zostali podzieleni na
4 grupy. Żeby było
sprawiedli-wie o przydziale
decydował kolor
wylosowanego klocka.
Każda grupa odpowiadała po
kolei 6 razy na zadawane py-
tania. Jakie one były,
zależało od wybranego
numeru. Trze-ba było
popisać się wiadomo-ściami
np. na temat dawnej stolicy
Polski i najdłuższej rzeki.

   Następne zadanie polegało
na znalezieniu wśród innych
herbu Warszawy. Później u-
czestnicy konkursu dostali
obrys mapy Polski. Musieli
na nim umieścić następujące
na-zwy: Lotyń, Warszawa,
Morze Bałtyckie i góry. Na
koniec grupy podchodziły do
tablicy, wybierały numerek
od 1 do 4 i losowały zdjęcie
znanego Polaka. Byli na nich
piłkarz Robert Lewandowski,
prezy-dent Andrzej Duda,
papież Jan Paweł II i
kompozytor Fryderyk
Chopin.
   
  Walka była wyrównana.
"Żó-łci” zdobyli 9 pkt.,
„zieloni” 10

a „niebiescy” i „czerwoni” po
11. Potrzebna była dogryw-
ka. Ostatecznie pierwsze
miejsce zajęła drużyna „nie-
bieskich”, ale nagrody wszy-
scy dostali jednakowe. Były
nimi planszowe quizy o świe-
cie i Europie, a dla
młodszych o  zwierzętach
oraz długopisy i dyplomy. Na
koniec konkur-su Wiktoria
Kuczyńska z kl. II zaśpiewała
piosenkę pod ty-tułem „Co to
jest Niepodle-głość”.
  Konkurs był bardzo
ciekawy 
i udany. Zorganizowały go 
i przeprowadziły p. A.Jurje-
wicz i p. H.Szumert.

Z.Wawrzeńczyk, 4sp 

Zwycięski zespół

Uczestnicy konkursu

Wolna...

Polskość
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Nasi wygrali Bieg
Krasnala i nie tylko

Lena Szewczyk w kategorii
6-latków oraz Adrian
Mańkow-ski wśród chłopców
11-12 lat zajęli pierwsze
miejsca w Biegu
Niepodległości. Na podium
byli jeszcze: Maja Le-
wandowska i Alan Hestko-
wski – 2. miejsca (6-latki),
Amelia Konieczna i Filip Ko-
pkiewicz – 2 miejsca (400 m;
9-10-latki) i Wiktoria Witczak
– 3 miejsce (400 m, 11-12
lat).

    
   Zawody odbyły się 3
listo-pada w Okonku. Linia
startu 
i mety była na terenie szkoły
podstawowej, a potem zawo-
dnicy wybiegali z niej na
swo-ją trasę. Biegi odbyły się
w 12 kategoriach. Maluchy
biegały na 200 m, a dorośli
na 10 km. Nasi uczniowie
startowali w czterech
kategoriach. Zajęli też inne
wysokie miejsca. Opiekowały
się nimi panie:
A.Kwiatkowska, P.Tyl oraz
dyr. I.Adamczuk. 

Z.Wawrzeńczyk, 4sp
 Śpiewali dla Niepodległej

Magdalena Kostrzak, Wiktoria Kuczyńska, Zuzanna
Szram oraz Amanda Koniec to laureatki Gminnego
Konkursu „Wyśpiewać Wolność” organizowanego w
Okoneckim Centrum Kultury w Okonku.

   Z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodle-głości organizowane były w całym kraju różne
imprezy zwią-zane z tym niezwykłym wydarzeniem. Wiele
działo się też 
w szkole i gminie. 7 listopada br. wybrani uczniowie ze szkół:
w Pniewie, Lotyniu i Okonku brali udział w konkursie pieśni 
i piosenek patriotycznych.

   Podzielono go na trzy kategorie. W pierwszej, kl. 1-3,
repre-zentowała naszą szkołę Wiktoria Kuczyńska z
piosenką „Co to jest niepodległość?” i wywalczyła 2. miejsce.
4 uczennice wystąpiły w kategorii klas 4-6: Gabrysia
Kowalska, Emilia Skoczylas oraz Zuzanna Szram - zajęła 3.
miejsce z piosenką „Warszawo ma” i Magdalena Kostrzak –
1. miejsce ex equo za wykonanie „Białego Krzyża”. Agata
Niestój i Amanda Ko-niec wystąpiły w kategorii klas VII-VIII i
III gim. Ta druga wy-śpiewała 3. miejsce piosenką „Taki kraj”.

   Konkurs stał na wysokim
poziomie, dlatego tym
bar-dziej docenić trzeba
pracę naszych
reprezentantów oraz pani
Ewy Kuchty, która ich do
niego przygotowywała.
   Warto też nadmienić, że
dwa dni później M.Kostrzak,
Z.Szram oraz W.Kuczyńska
w tym samym miejscu wzięły
udział w Regionalnym
Festi-walu Pieśni
Patriotycznych. Jego laureaci
(naszych uczennic wśród
nich nie było) wystąpili w
koncercie patrio-tycznym
„100 lat Niepodle-gła”. 

M. Kostrzak, 6sp

Startują przedszkolaki

Adrian na mecie

Nasi reprezentanci
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Patriotyczna lekcja z
rodzicami

Przygotowując uczniów do
uroczystych obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości nau-
czyciele historii opowiadali 
o wojnach i powstaniach
związanych z walką o naszą
ojczyznę. Przedszkolaki je-
szcze nie mają przedmiotów
szkolnych. Aby lepiej zrozu-
mieć, jakie święto obchodzi-
my i to, co będzie się działo
podczas szkolnych uroczy-
stości, p. Aneta Świercz

 
zorganizowała dla nich war-
sztaty pt. „Przedszkolaki dla
Niepodległej”. Odbyły się one
8 listopada. 
   Zaproszono na nie również
ich rodziców. Przedszkolaki
na wstępie recytowały wier-
sze o Polsce. Były to:
„Znaki”, „Co to jest Polska?”
oraz „Jó-zef Piłsudski”.
Następnie wspólnie składali
puzzle i ko-lorowali godło.
Dzieci wyko-nały dla siebie
kotyliony, które z dumą
nosiły podczas uro-czystości.
Rodzice zrobili tyl-ko jeden,
ale za to ogromny

Biało – czerwona ozdoba
dekorowała drzwi wejściowe
do przedszkola. Pod koniec
wszyscy zatańczyli „Krako-
wiaka”, a dzieciom wręczone
zostały dyplomy z napisem
„Jestem Polką/ Jestem Pola-
kiem” oraz słodkościami. 

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp

Kto Ty jesteś?
Nasze przedszkolaki,
Franek Suchanowski (5 lat)
i Alan Hestkowski (6 lat)
zajęli trze-cie miejsca w
konkursie recy-tatorskim
poezji patriotycznej pt. „Kto
Ty jesteś? Polak ma-ły”. 
Odbył się on 16 listopada
br. w Niepublicznym Przed-
szkolu Delfinek w Okonku. 
  Konkurs miał zachęcić do
świętowania 100. rocznicy
odzyskania niepodległości.
Odbywał się on w czterech
kategoriach. Nasze przed- 

szkole reprezentowało 5
dzieci. Oprócz Franka i
Alana wiersze mówiły
również Jessica Nadolska,
Hania Szałwińska i Filip
Chwieduk. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom za udział, a
laureaci jeszcze nagrody
rzeczowe. 
M.Szynkaruk, Z.Szynkaruk, 4sp

To były łańcuchy!
Aż 364 metry miał łańcuch
wykonany przez klasę ósmą,
a 65 przez Darię
Kopkiewicz. 
   To były najlepsze wyniki w
konkursie, który polegał na
zrobieniu jak najdłuższego
biało-czerwonego łańcucha.
Wszystkie klasy realizowały
zadanie przez cały tydzień.
Młodsi (indywidualnie) kon-
kurowali o karnety na godzin-
ną zabawę na kulkach. O-
prócz Darii otrzymali je: Os-
kar Błaszkiewicz, Klaudia
Świrska, Oskar Stefaniak,
Krystian Dylewski. Starsi
uczniowie (klasowo), walczyli
o 100 zł dla swojej klasy.       
  Wynik zostały ogłoszone w
czasie uroczystego apelu z
okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości.

J.Findling, 6sp

Przedszkolaki z Lotynia

SzD
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	Życzenia
	Ja Ci wszystko jeszcze wynagrodzę...(…) Skoczę z Tobą na najgłębszą wodę...(…) Ja za Tobą pójdę w wielki ogień...(…) Tej miłości więcej nie zagłodzę..

	dla naszej Ojczyzny
	Dokładnie o godz. 11.11 wszyscy nasi uczniowie i nauczyciele zgromadzeni w pięknie udekorowanej biało-czerwonymi barwami hali sportowej rozpoczęli śpiewanie polskiego hymnu. „Mazurek Dąbrowskiego” w tym samym czasie zabrzmiał w większości szkół.
	Trzeba powiedzieć, że uroczystość przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. B.Solki-Kubiak,
	Pomiędzy pio-senkami widzo-wie mogli wysłu-chać wierszy w wykonaniu M.Skoczylasa, E.Dudek, A.Świ-rskiej, M.Kuź-mińskiej, N.Cu-per i J.Findling, która wykonała tekst skierowany do Orła Białego. Co jakiś czas J.Ulatowska przypominała fakty i nazwiska Polaków, którzy mieli największy wpływ na to, że nasza Ojczyzna wróciła na mapy Europy po 123 latach nieistnie-
	To wspólne śpiewanie zostało po-przedzone wystąpieniem dyr. I.A-damczuk oraz przypomnieniem przez J. Ulatowską podstawowych faktów z historii odzyskania niepod-ległości. Potem rozpoczął się kon-cert pieśni i piosenek patriotycz-nych. Wystąpiły w nim uczennice przygotowane świetnie przez
	p. E.Kuchty i p. J.Kaluty, który zaj-mował się nagłośnieniem, była bar-dzo udana. Jej klimat podkreślała deko-racja. Tworzyły są brzozowy krzyż, otoczony setkami metrów biało-czerwonych łańcuchów, po-wieszone na kotarze prace uczniów wyko-nane na konkurs „Życzenia dla Polski” oraz biało-czerwone pa-pierowe kwiaty. Na podłodze stały wielkie lampiony, w których paliły się znicze.
	p. E.Kuchtę. Rozpoczęła G.Kowal-ska („Tu wszędzie jest moja Ojczy-zna”), a po niej zaśpiewały: S.Ku-czyńska („Jak długo w sercach na-szych…”), A.Koniec („Wojenko, wo-jenko”), Z.Szram („Przybyli ułani”), E.Skoczylas („Pierwsza brygada”) i M.Kostrzak („Taki kraj” i „Biały krzyż”). Zakończyła L. Budzyńska piosenką ”Nadzieja” zespołu TABB & Sound'N'Grace, w której pojawia się taka wzruszająca obietnica złożona Ojczyźnie:
	W biało-czerwonym konkursie zwyciężyli „niebiescy”
	Następne zadanie polegało na znalezieniu wśród innych herbu Warszawy. Później u-czestnicy konkursu dostali obrys mapy Polski. Musieli na nim umieścić następujące na-zwy: Lotyń, Warszawa, Morze Bałtyckie i góry. Na koniec grupy podchodziły do tablicy, wybierały numerek od 1 do 4 i losowały zdjęcie znanego Polaka. Byli na nich piłkarz Robert Lewandowski, prezy-dent Andrzej Duda, papież Jan Paweł II i kompozytor Fryderyk Chopin.
	Drużyna „niebieskich”, którą tworzyły Daria Kopkiewicz (kl. 1.), Lena Piotrowska (2.), Wi-ktoria Kuczyńska (3.) i Zosia Wawrzeńczyk (4.) wygrała  szkolny konkurs „Wiedza o Polsce”. Odbył się on 8 listopada. U-czestnicy, czyli uczniowie z kl. I-IV, zostali podzieleni na 4 grupy. Żeby było sprawiedli-wie o przydziale decydował kolor wylosowanego klocka. Każda grupa odpowiadała po kolei 6 razy na zadawane py-tania. Jakie one były, zależało od wybranego numeru. Trze-ba było popisać się wiadomo-ściami np. na temat dawnej stolicy Polski i najdłuższej rzeki.
	a „niebiescy” i „czerwoni” po 11. Potrzebna była dogryw-ka. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna „nie-bieskich”, ale nagrody wszy-scy dostali jednakowe. Były nimi planszowe quizy o świe-cie i Europie, a dla młodszych o  zwierzętach oraz długopisy i dyplomy. Na koniec konkur-su Wiktoria Kuczyńska z kl. II zaśpiewała piosenkę pod ty-tułem „Co to jest Niepodle-głość”.   Konkurs był bardzo ciekawy
	Walka była wyrównana. "Żó-łci” zdobyli 9 pkt., „zieloni” 10
	i udany. Zorganizowały go
	i przeprowadziły p. A.Jurje-wicz i p. H.Szumert.

	Michał wiedział najwięcej
	Michał Skoczylas z kl. III gimnazjum wygrał szkolny konkurs „Wiedzy o Niepodległości Państwa Polskiego”, zorganizo-wany  przez p. B. Solkę-Kubiak. Odbył  się on 29 paździer-nika. Oprócz zwycięzcy w finale wzięli  udział:  Julia Ulato-wska i Zosia Żydałowicz (obie III gim.), Paweł Łosek (VIII sp oraz Agata Świrska, Amanda Koniec, Agata Niestój i Oliwia Łosek (wszystkie z VII sp). Uczestnicy rozwiązywali test zło-żony wyłącznie z zadań zamkniętych. Finał poprzedziły eli-minacje, w których wzięli udział wszyscy uczniowie z kl. VII-VIII i III gim. Oni także musieli wskazać właściwe odpowiedzi do 25 pytań.
	Zwycięzca nagrody będzie musiał trochę poczekać, otrzyma ja na koniec roku szkolnego.

	Nasi wygrali Bieg Krasnala i nie tylko
	Zawody odbyły się 3 listo-pada w Okonku. Linia startu
	i mety była na terenie szkoły podstawowej, a potem zawo-dnicy wybiegali z niej na swo-ją trasę. Biegi odbyły się w 12 kategoriach. Maluchy biegały na 200 m, a dorośli na 10 km. Nasi uczniowie startowali w czterech kategoriach. Zajęli też inne wysokie miejsca. Opiekowały się nimi panie: A.Kwiatkowska, P.Tyl oraz dyr. I.Adamczuk.
	Lena Szewczyk w kategorii 6-latków oraz Adrian Mańkow-ski wśród chłopców 11-12 lat zajęli pierwsze miejsca w Biegu Niepodległości. Na podium byli jeszcze: Maja Le-wandowska i Alan Hestko-wski – 2. miejsca (6-latki), Amelia Konieczna i Filip Ko-pkiewicz – 2 miejsca (400 m; 9-10-latki) i Wiktoria Witczak – 3 miejsce (400 m, 11-12 lat).
	Z.Wawrzeńczyk, 4sp


	Śpiewali dla Niepodległej
	Magdalena Kostrzak, Wiktoria Kuczyńska, Zuzanna Szram oraz Amanda Koniec to laureatki Gminnego Konkursu „Wyśpiewać Wolność” organizowanego w Okoneckim Centrum Kultury w Okonku.
	Z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-głości organizowane były w całym kraju różne imprezy zwią-zane z tym niezwykłym wydarzeniem. Wiele działo się też
	Konkurs stał na wysokim poziomie, dlatego tym bar-dziej docenić trzeba pracę naszych reprezentantów oraz pani Ewy Kuchty, która ich do niego przygotowywała.    Warto też nadmienić, że dwa dni później M.Kostrzak, Z.Szram oraz W.Kuczyńska w tym samym miejscu wzięły udział w Regionalnym Festi-walu Pieśni Patriotycznych. Jego laureaci (naszych uczennic wśród nich nie było) wystąpili w koncercie patrio-tycznym „100 lat Niepodle-gła”.
	w szkole i gminie. 7 listopada br. wybrani uczniowie ze szkół: w Pniewie, Lotyniu i Okonku brali udział w konkursie pieśni
	i piosenek patriotycznych.
	Podzielono go na trzy kategorie. W pierwszej, kl. 1-3, repre-zentowała naszą szkołę Wiktoria Kuczyńska z piosenką „Co to jest niepodległość?” i wywalczyła 2. miejsce. 4 uczennice wystąpiły w kategorii klas 4-6: Gabrysia Kowalska, Emilia Skoczylas oraz Zuzanna Szram - zajęła 3. miejsce z piosenką „Warszawo ma” i Magdalena Kostrzak – 1. miejsce ex equo za wykonanie „Białego Krzyża”. Agata Niestój i Amanda Ko-niec wystąpiły w kategorii klas VII-VIII i III gim. Ta druga wy-śpiewała 3. miejsce piosenką „Taki kraj”.
	M. Kostrzak, 6sp


	Patriotyczna lekcja z rodzicami
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