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Witamy w nowym roku szkolnym 2022/2023 i pierwszym tegorocznym numerze naszego 
kwartalnika SLO – gan. 

Rozpoczęła się piękna złota polska jesień, a my wypoczęci i pełni zapału zaczynamy kolejny 
rok nauki. Mamy wiele postanowień– nie będziemy się spóźniać, będziemy mieć same 5 i 6, w 
terminie napiszemy wszystkie wypracowania i sprawdziany, itd., itp. 

Redakcja życzy wszystkim uczniom i nauczycielom dużo ciekawych lekcji, sukcesów i 
wytrwałości w realizacji postanowień. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego 
kwartalnika . 

Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy.



W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Po wakacjach, jak zawsze, powracamy do swoich obowiązków wypoczęci, zrelaksowani, a 
co się z tym wiąże przede wszystkim pełni sił, optymizmu, z nową energią do działania i 
głową pełną niesamowitych pomysłów. I tak początek roku szkolnego zaowocował w naszej 
szkole następującymi wydarzeniami.

W  czwartek,  1  września  2022r.  uczniowie  II

Społecznego  Liceum  Ogólnokształcącego

im.Toniego Halika w Ostrołęce po dwóch miesiącach

wakacji  spotkali  się  w  przyjaznych  murach  szkoły.

Zgodnie  z  decyzją  Ministerstwa  Edukacji  i  Nauki

kształcenie w roku szkolnym będzie odbywała się w

formie stacjonarnej.

Tradycyjnie  rok  szkolny  rozpoczął  się  mszą  św.  o

godz.830 w  Sanktuarium  p.w.  św.Antoniego  Padewskiego  (Klasztor).  Następnie  o

godz.930 cała  społeczność  szkolna  zebrała  się  w  auli  im.Toniego  Halika.  Po  uroczystym

odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu dyrektora szkoły, Adam Ochenkowskiego,

ślubowaniu uczniów klasy pierwszej i  programie artystycznym , uczniowie udali się do klas

wraz z wychowawcami.

Narodowe Czytanie w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika

W  dniu  8  września  2022r.  II  Społeczne  Liceum

Ogólnokształcące  im.  Toniego  Halika  wzięło  udział  w

ogólnopolskiej  akcji  pod  patronatem  Pary

Prezydenckiej Narodowe  Czytanie. Podczas  tegorocznej,

odsłony  Narodowego  Czytania  spotkamy  się,  aby  wspólnie

czytać Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 

W  naszej  szkole  we  wspólnym  czytaniu  tego  wyjątkowego

utworu wzięli udział uczniowie klas trzecich. 

Paintball

26 września 2022r. klasa pierwsza OPW uczestniczyła w

wojskowych  zajęciach  integracyjnych  w

ośrodku KOMARO w Rybakach.  Uczniowie  brali  udział  w

dobrze  znanej  grze  zespołowej Paintball.  W  specjalnie

zaaranżowanej do tego scenerii, z przeszkodami w postaci

ścianek,  budynków,  opon  które  tworzą  pole  bitwy

rozgrywane  były  misje.  Emocji  w  czasie  rozgrywek

dostarczały  kolorowe kulki  i  markery.  Nasi  kadeci mieli  do  wyboru  kilka  emocjonujących

scenariuszy rozgrywek i ilość kulek dostosowaną do osobistych potrzeb. Po emocjonujących

rozgrywkach młodzież odpoczywała przy ognisku z pieczoną kiełbaską.



Dnia 30.09.2022r. odbyła  się  wycieczka  32  uczniów

naszej szkoły na Litwę trasą Troki– Wilno. 

Szkolenie opw

Dnia 7 października 2022r. w klasach II i III OPW odbyły

się zajęcia szkoleniowe z żołnierzami 52.batalionu

lekkiej piechoty w Komorowie.Szkolenie obejmowało

zagadnienia: Topografia: wyznaczanie trasy

marszu,Strzelectwo: częściowe składanie i rozkładanie

karabinka AKMS. Medyczne: posługiwanie się środkami

do udzielania pomocy przedmedycznej. Zajęcia

poprzedzone były zbiórką, omówieniem tematyki i warunków bezpieczeństwa. Nadrzędny cel

to doskonalenie umiejętności posługiwania się indywidualnym pakietem medycznym IPMED i

stazą taktyczną.

Ślubowanie

24  października  2022r.  to  szczególny  dzień  dla  uczniów

klasy  pierwszej  w naszej  szkole.  Tego dnia  w obecności

Pana  ppłk.  Mariusza  Miłkowskiego  dowódcy

8.szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego kadeci klasy

OPW złożyli przysięgę. Tu na terenie JW 2031. w Lipowcu,

na  placu  apelowym  ślubowali „…postępować  honorowo,

przeciwstawiać  się  przejawom  agresji  i  nietolerancji,

przestrzegać  prawa,  wykonywać  polecenia  przełożonych,  mając  zawsze  na  względzie

szacunek dla innych ludzi…”.

26 października 2022r. uczniowie klasy IIIa i  IVa odwiedzili

Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie.Wycieczka była

możliwością poznania renomowanej uczelni ale i  spotkania

się  z  ciekawymi  ludźmi  pełnymi  pasji  i  zaangażowania  w

swoją  pracę.  To  pokazanie  możliwości  kształcenia  na

wysokim poziomie z tradycjami i olbrzymim potencjałem. 



Szkoła pamięta 2022
 W dniu 27 października 2022 roku II Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce aktywnie 
włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła 
pamięta”. W ramach akcji uczniowie na cmentarzu miejskim 
posprzątali bezimienne i opuszczone groby, odwiedzili miejsca 
pamięci związane z wydarzeniami historycznymi: pomnik 
mieszkańców poległych za wolność Ojczyzny, pomnik pamięci 
żołnierzy Armii Krajowej, pomnik pamięci poległych podczas II 
wojny światowej, pomnik Czwartaków, pomnik ofiar terroru 
komunistycznego. Pamiętamy o grobach zmarłych nauczycieli z 
naszej szkoły: p. Krystyny Ćwintal, p. Pauliny Brzezińskiej, p. 
Henryka Maćkowiaka, p. Mirosława Bednarczyka, p. Mariana 
Lecha, p, Wiesława Kowalskiego, p. Elżbiety Czartoryskiej- 
Winiarskiej. Z okazji Święta Zmarłych delegacja uczniów klas 

pierwszych i drugich w składzie: Martyna Wiktorek, Natalia Stefańska, Wiktoria Niziołek, Julia
Zawalich, Bartek Mosakowski, Kacper Komór, jak każdego roku posprzątała Grób, złożyła 
wiązankę i zapaliła znicze na Grobie Patrona Szkoły Toniego Halika na cmentarzu 
bródnowskim w Warszawie.

14  i  16  listopada  2022r.  klasy  Oddziału  Przygotowania

Wojskowego realizowały zajęcia szkoleniowe z żołnierzami

z 8.Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego z Lipowca

kl.I i z 52. Batalionu Lekkiej Piechoty z Komorowa klasy II i III.

Zajęcia  odbywały  się  na  strzelnicy  Klubu  Sportowego

„Obrońca”  w  Troszynie.  Celem  szkolenia  były  ćwiczenia

przygotowujące  do  korzystania  z  broni  strzeleckiej,  zapoznanie  z  ogólną  budową  oraz

ćwiczenia  strzeleckie na celność i  skupienie.  Z zasadami obowiązującymi na strzelnicy i

posługiwania się bronią zapoznał młodzież pan Eugeniusz Gorczyca instruktor strzelectwa.

Oprócz  elementów  strzeleckich  kadeci  szlifowali  -  elementy  musztry  indywidualnej  i

zespołowej: krok zwykły i defiladowy, oddawanie honorów, - postawy strzeleckie- łączność –

prowadzenie  korespondencji  radiowej,  nawiązywanie  łączności  na  odbiorniku  R3501,  -

szkolenie medyczne: rozpoznanie poszkodowanego, stan zagrożenia życia.

Dnia  21  listopada  2022  roku  w  naszej  Szkole  odbyły  się
szkolne  eliminacje  XXV edycji  Ogólnopolskiej  Olimpiady
Wiedzy  o  Prawie. Spośród  uczestników  do  etapu
okręgowego  (wiosną  2023  r.)  zakwalifikowało  się  troje
uczniów  naszej  szkoły:  Anna  Wolaniecka,  Zuzanna  Duda,
Bartosz Stolarczyk.

Eliminacje okręgowe (II etap zawodów) odbędą się 04 marca
2023r. o godz. 1000 w siedzibie Komitetu Okręgowego przy I

Liceum Ogólnokształcącym im.Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.



Dzień nauczyciela na świecie   

14  października  obchodzimy   Dzień
Nauczyciela, a dokładniej Dzień Edukacji
Narodowej. Skąd się wzięło to święto i jak
jest obchodzone na świecie?

Historia polskiego święta

Historia  święta  rozpoczęła  się  w  1957
roku,  kiedy  to  Światowa  Konferencja
Nauczycielska  ustaliła,  że  20  listopada
będzie  Międzynarodowym  Dniem  Karty
Nauczyciela,  a  także  świętem

dydaktyków. Termin obecnie obchodzonego święta został ustalony w ustawie z 1972 roku i
określono  je  jako  Dzień  Nauczyciela.  Święto  to  ma  upamiętniać  powołanie  przez  króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego – Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Natomiast
od 1982 roku nazwę zmieniono na Święto Edukacji Narodowej, ze względu na fakt, że jest to
święto wszystkich pracowników oświaty.
               Światowy Dzień Nauczyciela jest obchodzony 5 października. Ustanowiono go w
1994  roku  na  pamiątkę  podpisania  przez  Międzynarodową  Organizację  Pracy  oraz
UNESCO Rekomendacji  w  sprawie  statusu  nauczyciela (1966  r.).  Rocznica  ta  jest
obchodzona m.in. w Polsce, Rosji, czy Niemczech.
               Dzień nauczyciela jest obchodzony w większości krajów na świecie. Często jego
data związana jest z życiem postaci istotnej dla edukacji w danym kraju. Na terenie byłej
Czechosłowacji jest to 28 marca, czyli rocznica urodzin pedagoga i filozofa, Jana Amosa
Komenskiego. W Argentynie święto to przypada na 11 września, w dzień śmierci pierwszego
cywilnego prezydenta tego kraju – Dominga FaustinaSarmiento. Za jego czasów podwoiła
się liczba szkół, natomiast system edukacji był jednym z najlepszych w Ameryce. Obecnie
święto obchodzone jest nawet przez kilka dni. Na Litwie Dzień Nauczyciela celebrowany jest
5 października, który dla belfrów jest dniem wolnym. Uroczystości zaczynają się w wigilię
święta,  kiedy  to  starsi  uczniowie  mogą  prowadzić  lekcje  dla  młodszych  kolegów.
Najhuczniejszy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Tajlandii, gdzie jego nazwa to WaiKru.
W  dniu  tym  ma  miejsce  wiele  ceremonii  podkreślających  niezwykłą  rolę  pedagogów.
Uczniowie  między innymi  padają  do  stóp  swoich  nauczycieli  i  wręczają  im  wianuszki  z 
kwiatów. Święto to przypada na 16 stycznia

W naszej  szkole  również  nie  zapomnieliśmy  o  tym
dniu.  Dzień  Edukacji  Narodowej  obchodziliśmy
uroczyście w tym roku szkolnym w dniu 13.10.2022r.
O godzinie 11.45 wszyscy punktualnie zebraliśmy się
w  auli  szkoły.Po  przemówieniu  Dyrektora  i
wystąpieniu  przewodniczącego  Rady  Rodziców
Mariusza  Napiórkowskiego następujący  nauczyciele
otrzymali  Nagrody  Dyrektora  Szkoły:  p.Iwona
Mościcka,  p.Elżbieta  Ciborowska,  p.Monika
Augustyniak, p.Edyta Chojnowska, p.Anna Gabryś za
dotychczasowe  osiągnięcia  dydaktyczno-

wychowawcze na terenie szkoły.  W tym roku również uczniowie otrzymali  nagrody Rady
Rodziców I i II stopnia, a wśród nich znaleźli się: Natalia Dziełak, Joanna Bartosz Stolarczyk,
Michał Korsak, DaryaShukayeva.

Następnie uczniowie klasy IVA, IIA i IA zaprezentowali montaż słowno - muzyczny. 

W dniu 10.10.2022r. z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej  Pan Dyrektor  zaprosił  wszystkich
nauczycieli  oraz pracowników szkoły  do Łomży na spektakl  teatralny,  pt.”I  Love You”  w
Filharmonii Kameralnej, podczas którego w miłej atmosferze nauczyciele obchodzili swoje
święto.



W czwartek  10 listopada obchodziliśmy w szkole  104.  rocznicę  odzyskania  przez
naszą  Ojczyznę  niepodległości. Dzień  ten  uświetniono  akademią  w  hołdzie  wszystkim
Polakom  walczącym  o  wolną  Ojczyznę. Uroczystość  rozpoczęła  się  wspólnym
odśpiewaniem  Hymnu  państwowego.  Następnie  dyrektor  II  Społecznego  Liceum
Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce Adam Ochenkowski skierował list do
społeczności  szkolnej  obchodów  11  listopada  w  szkole.  W  liście  dyrektor  podkreślił
znaczenie tego świętaw naszej tradycji i historii.

Uczniowie  w  bardzo  ciekawy  i  obrazowy  sposób  przedstawili  losy  naszej  Ojczyzny,
począwszy od zaborów, aż do pamiętnego roku 1918– odzyskania niepodległości. Młodzież
szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii
w wykonaniu uczniów klas I-III.



13.121981-22.07.1983

Czterdzieści  jeden  lat  temu  13  grudnia  w
1981  roku  na  terenie  Polski  o  północy
wprowadzono stan wojenny. Podczas jego
internowano  działaczy  związkowych
„Solidarność’’  natomiast  śmierć  poniosło
kilkadziesiąt  osób.  Między innymi  podczas
pacyfikacji strajku w kopali „Wujek’’

Mimo  że  procedury  były
niekonstytucyjne  na  mocy  uchwały
Rady  Państwa  z  dania  12.12.1981r.
Na  wniosek  niezgodnego  z
konstytucją  PRL  tymczasowego
organu  władzy  w  postaci  Wojskowej
Rady  Ocalenia  Narodowego  która  w
praktyce  była  nadrzędna  wobec
konstytucji  wprowadzono  stan
wojenny.  Sejm  PRL  ustawą  z  dnia
25.01.1992r. udzielił poparcia.

W  momencie  podjęcia  uchwały  na
ulice  miast  w  całym  kraju  wyjechały
czołgi  i  wozy  opancerzone,
zaangażowano  blisko  100  tysięcy
służb mundurowych z MON i MSW

Powodami  wprowadzenia  stanu
wojennego  były  coraz  większe  ruchy
związkowców i brak stabilizacji w kraju
na  płaszczyźnie  politycznej  i
gospodarczej  jak  i  na  każdej  innej.
Również  jednym  z  powodów  była
obawa przed wejściem na teren kraju
wojsk Układu Warszawskiego w celu
opanowania  sytuacji.  W  założeniach
które  miały  na celu poprawę sytuacji
nie osiągnięto żadnych postępów oraz
widoczne było tylko pogorszenie się stanu jaki już panował. 

Po ponad roku  stan wojenny 31.12.1992r. zawieszono a następnie 22.07.1983r. zniesiono.
Bez wątpienia był to znaczący  krok jaki wykonał naród Polski  w dążeniu do odzyskania
wolnego i niepodległego państwa co nastąpiło kilka lat później.

MichałKorsak, I a



Dobiega  końca  rok  2022.  Za  chwilę  zasiądziemy  do  wigilijnego  stołu  w  gronie
najbliższych. Zestaw polskich potraw wigilijnych zna chyba każdy. Barszcz z uszkami, karp,
kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami to klasyka, coraz częściej modyfikowana.
Ale czy zastanawialiście się jakie smakołyki przyrządza się na Wigilię w innych częściach
świata?

Włoska kolacja wigilijna jest bardziej uroczysta niż zwykle, ale w tym kraju najważniejszym
dniem jest Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. W Wigilię powinno
się spożywać potrawy postne, np. spaghetti z małżami czy rybę
pieczoną. W pierwszy dzień świąt można już sobie pofolgować,
ale  jak  bardzo,  to  zależy  tak  naprawdę od  regionu  Włoch.  Na
świątecznym  stole nie  powinno  jednak  zabraknąć  pieczonego
mięsa (wieprzowiny,  indyka  lub  jagnięciny).  To  jednak  deser
sprawia,  że  Wigilia  we  Włoszech  może  być

niezapomniana. Panettone, czyli włoskie ciasto z bakaliami posypane cukrem pudrem potrafi
drastycznie zakończyć każdą dietę. Warto spróbować także Pandoro, czyli drożdżowej babki
w kształcie gwiazdy.

W Grecji  podczas świąt Bożego Narodzenia spożywa się
dania mięsne i rybne – najważniejsze, by były one sycące.
Jest to konsekwencją faktu, że okres świąteczny poprzedza
wielodniowy,  skrupulatny  post,  po  którym  wszyscy
wygłodzeni  siadają  do  wigilijnego  stołu.  Na  świątecznej
kolacji  nie  może  zabraknąć pieczonego  indyka  lub
wieprzowiny faszerowanych kasztanami, orzeszkami pinii i
rodzynkami. Popularna jest także potrawka z jagnięciny. Na
deser wszyscy Grecy zajadają się m.in. melomakaroną – ciastkami maczanymi w syropie lub
kourabiedes – maślanymi ciastkami posypanymi cukrem pudrem.

Jeżeli chcesz zjeść dwie syte kolacje wigilijne, udaj się na
Ukrainę.  Wigilię  obchodzi  się  tam  zgodnie  z  tradycją
prawosławną,  czyli  6  stycznia.  Para  polsko-ukraińska
będzie  musiała  prawdopodobnie  uczestniczyć  w
świętowaniu podwójnie. Nie jest to zła informacja, chyba że
masz  wyjątkowo  mało  pojemny  żołądek.  Co  ciekawe,
ukraińskie menu wigilijne jest  podobne do naszego.  Tam
także na świątecznym stole powinno się pojawić 12 potraw.
Najważniejszą  potrawą  podczas  ukraińskiej  Wigilii  jest

kutia, a barszcz nie jest podawany z uszkami, a z fasolą. Można jednak poczuć się swojsko.

Cóż można jeść w Wigilię w Norwegii? Ryby, ryby i jeszcze
raz  ryby.  Na  świątecznym  stole  króluje  tu lutefisk  –
zmiękczony  w  wodzie  sztokfisz (specjalna  suszona  ryba),
gotowany,  a  czasem  przyrządzany  na  grillu.  Zazwyczaj
serwuje się go z ziemniakami, bekonem, musztardą i puree z
groszku.  Z  dań  mięsnych  na  wigilijnym  stole  w  Norwegii
najczęściej  pojawiają  się ribbe,  czyli  tłuste  żeberka
wieprzowe  podawane  z  ziemniakami  i  kwaśną  kapustą.
Popularne  są  także pinnekjott –  suszone,  a  czasami
wędzone  żeberka  jagnięce  podawane  z  kiełbaskami,  ziemniakami  i  puree  z  brukwi.
Norweską Wigilię powinno się jednak rozpocząć od rommegrot, czyli gęstej zupy mlecznej z
cynamonem serwowanej z suszoną wędliną. Tradycja nakazuje, by na deser zaserwować 7
różnych ciasteczek, wszystkie jednak powinny powstać w tym samym domu.



Portugalczycy ,podobnie jak Norwegowie,  nie wyobrażają sobie
Wigilii  bez  ryby.  A  konkretniej  dorsza.  Cała  uczta  świąteczna
powinna opierać się na bacalhau de consoada. Potrawa ta składa
się  z  gotowanych  filetów  z  dorsza,  ziemniaków,  gotowanej
kapusty,  rzepy,  brokułów  i  marchwi.  Pierwszego  dnia  świąt
spożywane są głównie potrawy mięsne – nadziewany indyk lub
kurczak,  kiełbaski  chourico,  gotowana kaszanka czy  tradycyjne

świńskie uszka. Portugalczycy uwielbiają desery, więc ta część Wigilii zawsze budzi wiele
emocji.  Najpopularniejsze smakołyki  to rabanadas, czyli  cynamonowe grzanki moczone w
słodkim mleku, czy pasteis de doce de grao (ciasteczka z marmolady i grochu). 

 A  jak  wygląda  tam  Wigilia?  Główna  różnica  w
porównaniu  do polskiej  wigilii  polega na tym,  że
Węgrzy  na  kolację  zajadają  się  różnego rodzaju
mięsami. Na wigilijnym stole nie może zabraknąć
zupy  rybnej  i  strucli  z  makiem,  ale  to gulasz
szegedyński –  z  dzika,  słoniny  i  kapusty  –  robi
zawsze największe wrażenie. 

Tradycyjną bożonarodzeniową potrawą wszystkich
Brytyjczyków jest indyk. Modyfikacji podstawowego dania jest mnóstwo – mięso nadziewa
się  kasztanami,  pieczonymi  ziemniakami,  brukselką,  pieczoną  pietruszką  lub  szałwiowo-

cebulowym  farszem.  Piecze  się  także  małe  kiełbaski  zawinięte  w
plastry boczku – ważne, by były one przygotowywane w tym samym
naczyniu co indyk! Wyjątkowy jest natomiast deser – powinien być
on przygotowany  z  13  składników,  co  symbolizuje  dwunastu
apostołów i  Jezusa Chrystusa.  Co ciekawe,  jego przygotowywanie
powinno  się  rozpocząć  już  3  miesiące  przed  Wigilią.  Każdy  z
członków rodziny powinien choć raz zamieszać masę świątecznego
puddingu drewnianą łyżką, wykonując ruchy ze wschodu na zachód.
Po mieszaniu pudding odstawia się do lodówki, a procedurę powtarza
co tydzień.

W Hiszpanii w Wigilię nie trzeba pościć, a dobór
menu jest urozmaicony w zależności od regionu. Każdą kolację zaczyna
jednak zestaw przystawek,  m.in.  suszona  szynka,  pasztety  czy  owoce
morza serwowane na zimno.  Później  na  stół  wjeżdża consomme,  czyli
hiszpański rosół, ryby, a także mięsne dania główne. Hiszpanie nie dzielą
się opłatkiem tylko turron, czyli nugatem z migdałów i miodu. Popularne
są  także mazapanes (słodycze  marcepanowe)  i polvorones (kruche
ciasteczka z migdałami) i Roscon de Reyes, czyli „ciasto Trzech Króli”, w
którym  zapieka  się  drobny  upominek.  Będąc  na  hiszpańskiej  Wigilii
uważajcie zatem na zęby!

Na  koniec  coś  naprawdę  egzotycznego.  Święta  Bożego
Narodzenia  w  Japonii  świętuje  większość  mieszkańców,
choć zaledwie 1% społeczeństwa to chrześcijanie. Ciekawe
jest jednak to, że w Japonii ani 25, ani 26 grudnia nie jest
dniem wolnym od pracy, więc mieszkający tu Polacy dużo
wcześniej muszą zgłosić przełożonym chęć wzięcia urlopu.
Na ulicach można jednak poczuć ducha świąt, które bardziej
traktuje  się  jako  święto  konsumpcjonizmu,  a  nie  religijne
przeżycie. Na Wigilię najczęściej wychodzi się do miasta, w

miarę  możliwości  do  bardziej  ekskluzywnych  restauracji. 25  grudnia  często  jada  się
pieczonego kurczaka, choć nie jest to mocno zakorzeniona tradycja i może to być… duży
kubełek z KFC.



Ostatni dzień szkoły przed przerwą świąteczno –
noworoczną  zakończył  się  uroczystą  akademią
połączoną z jasełkami bożonarodzeniowymi.

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego  śpiewamy
kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.”

ks. Jan Twardowski

Tym  pięknym  cytatem  rozpoczął  swoje  przemówienie

dyrektor  szkoły  p.  Adam  Ochenkowski,  po  czym

nastąpiła część artystyczna, która wprowadziła nas w tradycję bożonarodzeniową Anglii i

Niemczech.  Prezentacje  uczniów były  wypełnione i  urozmaicone wierszami  w języku

angielskim i niemieckim, jak również kolędami i piosenkami świątecznymi, dzięki którym

cała społeczność szkolna poznała tradycję panującą w innych krajach.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 

życzę Wszystkim, 

by ten szczególnie piękny czas odradzania się dobra 

wprowadził do Waszych domów radość, spokój i jeszcze

 więcej rodzinnego ciepła, 

a Nowy Rok 2023 niech będzie obfitujący w zdrowie,

 szczęście  i sukcesy.

Dyrektor  2SLO im.Toniego Halika
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	Dzień nauczyciela na świecie
	14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela, a dokładniej Dzień Edukacji Narodowej. Skąd się wzięło to święto i jak jest obchodzone na świecie?
	Historia polskiego święta

	               Dzień nauczyciela jest obchodzony w większości krajów na świecie. Często jego data związana jest z życiem postaci istotnej dla edukacji w danym kraju. Na terenie byłej Czechosłowacji jest to 28 marca, czyli rocznica urodzin pedagoga i filozofa, Jana Amosa Komenskiego. W Argentynie święto to przypada na 11 września, w dzień śmierci pierwszego cywilnego prezydenta tego kraju – Dominga FaustinaSarmiento. Za jego czasów podwoiła się liczba szkół, natomiast system edukacji był jednym z najlepszych w Ameryce. Obecnie święto obchodzone jest nawet przez kilka dni. Na Litwie Dzień Nauczyciela celebrowany jest 5 października, który dla belfrów jest dniem wolnym. Uroczystości zaczynają się w wigilię święta, kiedy to starsi uczniowie mogą prowadzić lekcje dla młodszych kolegów. Najhuczniejszy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Tajlandii, gdzie jego nazwa to WaiKru. W dniu tym ma miejsce wiele ceremonii podkreślających niezwykłą rolę pedagogów. Uczniowie między innymi padają do stóp swoich nauczycieli i wręczają im wianuszki z  kwiatów. Święto to przypada na 16 stycznia

