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Ważne tematy : 

- Rozprawa sądowa klas pierwszych 

- Apel z okazji urodzin Patrona szkoły  

- Studniówka klas trzecich 

- Bezpieczne ferie zimowe  

- Interesujące książki do poczytania w wolnym 

czasie  

- Repertuar OCK  
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          Pierwsze klasy w Sądzie Okręgowym 

   W dniach 13 i 20 stycznia 2020r. uczniowie klas 

pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w rozprawie 

sądowej. Mogli poznad prace na poszczególnych 

stanowiskach. Sprawom przewodniczyli sędziowie 

Marcin Korajczyk i Artur Bobioski. Przedstawili 

uczniom zagrożenia, z jakimi mogą spotkad się na 

co dzieo oraz uświadomili zasady funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości. Uczniowie obejrzeli salę 

sądową. Mieli możliwośd zajęcia miejsca przy stole 

sędziowskim i ławie oskarżonych. 
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Tony Halik – urodzony dla przygody. Dziś miałby 

99 lat. 

   Patron naszej szkoły to jeden z najwybitniejszych 

polskich podróżników. Był dziennikarzem, 

pisarzem, operatorem filmowym, fotografem,  

autorem programów telewizyjnych o tematyce 

podróżniczej, a przy tym niewątpliwie wielką 

osobowością. 

     Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali apel, 

który rozpoczął się krótkim wprowadzeniem i 

przypomnieniem sylwetki Patrona Szkoły. 

Następnie, dzięki odtworzeniu realizacji filmowej, 

mieliśmy przyjemnośd powrócid do roku 1996, 

kiedy to Tony Halik po raz pierwszy i zarazem 

ostatni odwiedził naszą szkołę. 

Po części artystycznej głos zabrał dyrektor szkoły 

pan Adam Ochenkowski, który przywołując 

wspomnienia opowiadał o Tonym Haliku. 
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                     STUDNIÓWKA 2020 

   Dnia 25 stycznia 2020r. odbyła się studniówka 

naszych tegorocznych maturzystów. Uczniowie, 

nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście bawili się 

w sali bankietowej „Alicja”. Uroczystośd 

rozpoczęła się o godzinie 19.00 i trwała aż do rana.  

   Prowadzący: Patrycja Grzymek i Dawid Ferenc 

przywitali zebranych, a Dyrektor Szkoły Adam 

Ochenkowski uroczyście otworzył bal. W swojej 

przemowie życzył maturzystom dużo szczęścia, 

pomyślności i wytrwałości.  

 



5 
 

      Kiedy padły słowa „poloneza czas zacząd” 

uczniowie uroczyście zataoczyli staropolski taniec, 

który został przygotowany pod kierownictwem 

pani Iwony Mościckiej.  

 

 

Następnie odbyło się wręczenie kwiatów oraz 

podziękowanie gronu pedagogicznemu za troskę i 

opiekę okazaną w latach edukacji. W imieniu 

rodziców głos zabrała przedstawicielka Rady 

Rodziców pani Krystyna Subczyoska. 
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Jak co roku uczniowie poprosili nauczycieli do 

taoca, który stał się już tradycją dla naszej szkoły. 

Oczywiście mowa tu o walcu.  

Wręczenie „złotych ust” to kolejny obyczaj, 

otrzymują je nauczyciele, którzy są znani ze swoich 

śmiesznych powiedzonek. 

W tym roku otrzymali je: pani Monika 

Augustyniak, pani Iwona Mościcka, pani Emilia 

Zyra, pani Bożena Graczyk, pan Rafał Mędelski. 
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     Kolejną częścią zabawy był występ Wiktorii 

Florek, która opowiedziała nam gwarą kurpiowską, 

jak dawniej wyglądała szkoła.  

     Po wygłoszonym toaście przez przedstawiciela 

Rady Rodziców p. Krzysztofa Sawickiego wszyscy 

ruszyli na parkiet. Zabawie nie było kooca, a 

świetny humor dopisywał każdemu. Królową balu 

została Patrycja Grzymek, a królem Dawid 

Greloch.  Ta studniówka na pewno pozostanie na 

długo w pamięci wszystkich uczestników.  
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ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU 

ZAŁAMANIE LODU 

 zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura 

wody i otoczenia, zimowy strój oraz trudności z 

wydostaniem się na powierzchnię lodu; w takim 

przypadku wzywaj pomocy, połóż się płasko na 

wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąd na 

lód. Staraj się poruszad w kierunku brzegu leżąc na 

lodzie  

 osobie, która znalazła się w wodzie podaj kij lub 

szalik i szybko wyciągnij ją na powierzchnię (zrób 

tak, jeśli jesteś silniejszy od tej osoby, jeśli nie – jak 

najszybciej zawołaj osobę dorosłą) 

ODMROŻENIE 

 delikatnie masuj odmrożone miejsca, ogrzewając je 

stopniowo. Odmrożoną częśd ciała można ogrzad w 

ciepłej (nie gorącej) kąpieli  

 przemoczone ubrania należy zdjąd, a ciało wytrzed 

do sucha i okryd 

 

Pamiętajcie!  Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożnośd 

pozwolą wam cieszyd się zimową aurą oraz spędzid 

ferie bezpiecznie. 
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            CIEKAWE POZYCJE KSIĄŻKOWE:  

1.   Magia działania. Zawalcz o siebie 

 Autor daje swoim czytelnikom bezcenne wskazówki – wprowadzone w 
życie sprawią, że praca nad sobą będzie emocjonującym etapem, który 
da szybkie i trwałe rezultaty. 

Dzięki tej książce dowiesz się, jak:   

 dogadywać się z innymi 
 szybko rozpoznać toksycznych ludzi i pozbyć się ich ze swojego 

otoczenia 
 właściwie ustawić relacje z bliskimi 
 nie tracić energii w sporach z otoczeniem 
 nie zginąć w bezbarwnej masie.  

Odłóż telefon i przestań porównywać się z innymi. Zacznij żyć i czerpać 
przyjemność ze zdrowych i trwałych relacji, które zbudujesz dzięki tej 
książce. 

2. Położna z Auschwitz 

Przejmująca opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej. 

W piekle obozu koncentracyjnego ocaliła tysiące dzieci. 

Do KL Auschwitz trafia kolejny transport więźniarek. Wśród nich jest 
położna z Łodzi, która na własną prośbę zaczyna pracę w nieludzkich 
warunkach: bez wody, podstawowych narzędzi medycznych i leków. 
Porody przyjmuje na piecu przykrytym starą derką. Wielokrotnie ryzykuje 
życie, przeciwstawiając się rozkazom bezwzględnego Josepha Mengele. 
Robi wszystko, by chronić dzieci przed okrutnymi eksperymentami. 
Wspiera młode matki, którym siłą odebrano niemowlęta i wysłano je do 
Rzeszy. Albo na śmierć… 
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Luty w OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY:  

 SPOTKANIA Z MUZYKĄ – W.A. Mozart – Bastien i Bastienne 

05 Lutego 2020 13.15 

Przedstawienie operowe w kostiumach. 

Wolfgang Amadeusz Mozart cieszył się sławą „cudownego dziecka”. Nie 
bez powodu bowiem swój pierwszy utwór skomponował mając zaledwie 
5 lat.. 

 PIĘKNY I BESTIA  

14 Lutego 2020 19 

Wernisaż wystawy fotografii Daniela Ejsymonta „Piękny i Bestia”. 

Ten przewrotny tytuł nawiązujący do znanej baśni zainspirował mnie do 
próby pokazania piękna ludzkiego ciała, zarówno kobiecego, jak i 
męskiego 

 OFT 2019 

07 Lutego 2020 18.00 

Wernisaż wystawy fotografii "OTF 2019". 

Wernisaż wystawy fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa 
Fotograficznego. 

 RÓŻE EUROPY 

15 Lutego 2020  17.00 

Róże Europy oferują muzykę pełną przebojowości, autentyczności, 
ciekawej warstwy literackiej oraz uniwersalnego wielopokoleniowego 
przesłania. To jest zawsze lokomotywa szalonej muzyki z rockową 
energią, która porywa publiczność ze sobą. Największe przeboje 
zespołu: „Jedwab”, a także single: „Wesołych Świąt” i „Kontestatorzy”. 
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