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REDAKCJA 

pod opieką mgr Bożeny Dobczyńskiej  

 K.K.      J.D.       J.D.        M.A.       K.M.      K.K.  



SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA 

Z dumą informujemy, że nasza szkoła otrzymała Wojewódzki 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 
W dniu 25.08.2017r. odbyło się posiedzenie Kapituły przyznającej 

Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie. Otrzymanie 

Certyfikatu jest wyrazem uznania dla wieloletniej, systemowej i planowej 

pracy szkoły zgodnie z ideą Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat jest 

nadawany na okres 3 lat. W celu zdobycia Certyfikatu szkoły powinny 

minimum 2 lata pracować w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących 

Zdrowie oraz przeprowadzić autoewaluacje wybranych standardów 

Programu, w tym klimatu społecznego szkoły oraz samopoczucia 

społeczności szkolnej. Decyzją Kapituły sześć szkół z województwa 

mazowieckiego otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca 

Zdrowie, w tym  II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika 

w Ostrołęce.  
 

Jakie objawy chorobowe powinny nas 
zaniepokoić? Pierwsze pojawiają się 
najczęściej w ciągu 7-10 dni, ale trzeba 
pamiętać, że wirus może nie dawać o sobie 
znać przez 21 dni. Takie symptomy, jak 
gorączka, bóle mięśni, złe samopoczucie z 
pozoru przypominają grypę. Osoba 
zakażona może przekazywać wirusa jeszcze 
zanim wystąpią u niej objawy. Tutaj 
mechanizm działania jest taki sam, jak w 
przypadku ospy wietrznej - nie widać jeszcze pęcherzyków, ale na kilka dni 
przed ich pojawieniem się chory jest już "zakaźny". Sezon wakacyjny w pełni, 
więc niewykluczone, że również naszym czytelnikom przyjdzie do głowy 
podróżować w zagrożone wirusem rejony. Co możemy im radzić? Najlepiej, 
żeby zmienili wakacyjne plany. Leku na wirus Ebola nie ma, a śmiertelność w 
przypadku zakażenia wynosi 90 proc. Dlatego lepiej nie ryzykować. Ale 
ostrożność powinni zachować wszyscy turyści, którzy wybierają się do 
krajów tropikalnych, nawet tych, w którym nie występowały przypadki 
zakażenia wirusem Ebola. Po powrocie trzeba uważnie obserwować, co się 
dzieje z naszym organizmem. Objawów takich ja gorączka, osłabienie, 
 czy wymioty nie należy nigdy pochopnie lekceważyć.  
 
  



Rozpoczęcie roku 

szkolnego 2017/2018 
Nowy rok szkolny 

2017/2018 tradycyjnie 

rozpoczął się Mszą św. w 

Sanktuarium pw. św. 

Antoniego Padewskiego. 

Następnie  o 

godz.9
30

 cała społeczność 

szkolna zebrała się w 

szkolnej sali 

gimnastycznej. Po 

uroczystym odśpiewaniu 

hymnu państwowego 

Dyrektor szkoły  Adam Ochenkowski przywitał zgromadzonych gości: 

przedstawiciela Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie ppłk. dr. inż. 

Dariusza Gralę, przedstawiciela Rady Rodziców Annę Kłos oraz 

nowozatrudnionych nauczycieli: p.Teresę Gierwicz -nauczycielkę 

matematyki, p.Bożenę Graczyk - nauczycielkę matematyki i informatyki, 

p.Joannę Boniatowską - nauczycielkę języka angielskiego, p.Daniela Zarębę - 

nauczyciela taktyk i technik interwencji/sztuk walki, całą Radę Pedagogiczną 

i uczniów. Następnie nawiązał do wydarzeń mających miejsce 78 lat temu – 

do wybuchu II wojny światowej i przywołał słowa ówczesnego prezydenta 

RP Ignacego Mościckiego. W części skierowanej do uczniów Dyrektor  

szkoły zacytował Jana Pawła II: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby 

inni nie wymagali”. Zwrócił uwagę na konieczność pracy nad sobą, stawiania 

sobie wysokich celów  i skuteczności w ich realizacji, aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkoły. Przypomniał o ofercie edukacyjnej: kołach 

zainteresowań, zajęciach artystycznych, które pomogą w realizacji 

młodzieńczych pasji oraz nagrodach dla uczniów za systematyczną i ciężką 

pracę. W tym miejscu także poprosił o zabranie głosu uczennicę klasy IIIa 

Wioletę Pieńkosz, która w ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą 

średnią i w nagrodę wyjechała na do Londynu na wakacyjny kurs językowy. 

Uczennica opowiedziała o swoim pobycie w Anglii i możliwościach, jakie 

daje takie doświadczenie. Dyrektor szkoły życzył wszystkim uczniom 

sukcesów i samych dobrych ocen w nauce . 

              

 Kolejnym elementem uroczystości było ślubowanie nauczyciela 

mianowanego pani Moniki Augustyniak, która  w sierpniu tego roku 

uzyskała kolejny stopień awansu zawodowego. Po niej swoje ślubowanie 

złożyli uczniowie klas mundurowych rozpoczynających naukę w szkole. 

              



 W dalszej części głos zabrała Anna Kłos - przedstawiciel Rady Rodziców. 

Przewodnicząca mówiła o walce o oceny, ponieważ to nauka jest sensem 

pobytu w szkole i ważną częścią życia młodych ludzi, nauczycielom życzyła 

cierpliwości i wytrwałości. Pan Dariusz Grala mówił o związkach z tym 

rejonem Polski i miejscem, do którego wraca we wspomnieniach. Nawiązał 

do postaci Patrona szkoły Toniego Halika, jego pasjach i prosił, by uczniowie 

inspirowali się postawą wielkiego podróżnika. 

             

 Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego mówił o otrzymaniu 

dotacji na projekt pt.: „Rodzina polonijna” organizowany przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, który będzie realizowany wiosną 2018r. i 

wymianie uczniowskiej z zaprzyjaźnioną szkołą w Trokach na Litwie. 

Wspomniał także o otrzymaniu przez szkołę Wojewódzkiego Certyfikatu 

„Szkoły Promującej Zdrowie”, za sukces ten podziękował Paniom: Iwonie 

Mościckiej i Darii Piersie – Lendzie. Złożył także podziękowanie Pani 

pedagog za ciężką pracę w staraniach o otrzymanie dofinansowania na zakup 

książek, dzięki czemu nasza biblioteka wzbogaci się o nowe zbiory. 

          

    Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania był montaż słowno – muzyczny 

przygotowany przez nauczycieli języka polskiego i młodzież klas drugich i 

trzecich. Część artystyczna przede wszystkim poświęcona była kolejnej 

rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczennice klasy IIIb przywitały 

wszystkich po wakacyjnej przerwie.  

 

„Dzisiejszy dzień to radosne spotkanie  z koleżankami i kolegami po 

wakacyjnym wypoczynku, ale przede wszystkim niezwykły dzień i wielkie 

przeżycie dla nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. To ich właśnie witamy 

szczególnie w szkolnej społeczności. Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, 

jak go malują i że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na 

pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się waszą szkołą 

a nauka w niej niech będzie dla was owocna i przyjemna”.   



II Wojna światowa 

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak 

Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i 

Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę 

jako początek wojny światowej).Atak Niemiec hitlerowskich na Polskę 

nastąpił 1 września 1939 roku. O 4.45 ogień skierowany na Westerplatte 

rozpoczął pancernik Schlezwig-Holstein, odziały niemieckie 

przekroczyły polską granicę, a samoloty niemieckie dokonały 

bombardowań na terenie kraju. Bezpośrednim pretekstem ataku 

Niemiec na Polskę dostarczyła upozorowana napaść powstańców 

polskich na niemiecką radiostację w Gliwicach. Trzy dni trwały zmagania 

graniczne, które zakończyły się przełamaniem oporu wojsk polskich. 

Najostrzej broniły się polskie załogi na Helu, w Pucku i w Gdyni. 

Większość floty polskiej odpłynęła do Wielkiej Brytanii. Pokonana 

została Armia Modlin pod Mławą oraz Armia Łódź w rejonie Opatowa. 

Do odwrotu zmuszone zostały też Armia Kraków i Armia Karpaty, Armia 

Modlin, Armia Pomorze, Armia Łódź i Armia Poznań. 7 września 

skapitulowało Westerplatte. Z 4 na 5 września rozpoczęła się ewakuacja 

polskich instytucji państwowych z Warszawy, a 7 września wódz 

naczelny przeniósł swa siedzibę do Brześcia. 



Powstanie Warszawskie rozpoczęło się właśnie o 17.00 1 sierpnia 1944 

roku. Dla upamiętnienia tych wydarzeń co roku, kiedy wypada godzina 

W, wszystkie środki transportu zatrzymują się i usłyszeć można syreny 

alarmowe. 

Warszawa, a także inne miasta na Mazowszu zatrzymują się dokładnie 1 

sierpnia o godzinie 17.00. W tym momencie zostają uruchomione syreny 

alarmowe i nadany zostaje jednominutowy, ciągły sygnał. Wszystkie 

tramwaje, samochody i inne środki transportu zatrzymują się, jak 

również przechodnie na ulicach. W ten sposób 1 sierpnia oddajmy hołd 

poległym i zamordowanym. W momencie, kiedy jest godzina W, 

rozpoczynają się również główne wydarzenia w Warszawie. Odbywają 

się one pod Pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach.  

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia  

w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki  

w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka 

dni trwało ponad dwa miesiące. Warszawa po powstaniu została 

niemalże całkowicie spalona i zburzona. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę, wilka i kapustę. Niestety, posiada 

łódkę, która może pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę, wilka albo kapustę). 

Na jednym brzegu nie mogą zostać bez opieki chłopa: wilk z kozą (bo wilk zje kozę), 

ani koza z kapustą (bo koza zje kapustę).  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Co mówi wtyczka do wtyczki? 

Będziemy w kontakcie. 

 

Dlaczego imprezy w kosmosie nie wypalają? 

Bo nie ma atmosfery 

 

którą ręką słodzisz cukier?  

cukru się nie słodzi 


