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XVIII Wojskowy Rajd 

Nadnarwiaoskim Szlakiem  

 

 

 

      Dnia 24 maja 2019 roku odbył się już po raz 18 Wojskowy 

Rajd "Nadnarwiaoskim Szlakiem". Tegoroczne hasło Rajdu 

brzmiało: "Pieszo chodzimy papierosów nie palimy". W Rajdzie 

wzięło udział 6 drużyn, pokonując trasę Ostrołęka-Łęg 

Przedmiejski-Teodorowo-Ostrołęka, rywalizowali ze sobą na 

punktach kontrolnych w następujących konkurencjach: 

czołganie/pełzanie, rozstawianie płatki, okopywanie się, 

nakładanie odzieży ochronnej, pierwsza pomoc, 

terenoznawstwo, rzut granatem, elementy musztry, maskowanie 

oraz pompki. Pod czujnym okiem nauczycieli: p. Emilii Zyry, p. 

Bożeny Graczyk, p. Rafała Mędelskiego, p. Dalibora 

Mieszczyoskiego, p. Wiesława Białczaka, oraz p. Iwony Mościckiej  

młodzież bezpiecznie dotarła do mety.  

 

 



 

Zwycięzcami w klasyfikacji drużynowej okazali się: I. m- ce 

drużyna  „Mega Węże" , II. m-ce „Zielona Piechota" , III. m-ce 

„Awatar", IV. m-ce „Złote Orły" , V. m-ce „Ogniki", VI. m-ce 

„Qdziewiątka”. Impreza zakooczyła się ogniskiem i wojskową 

zupą, po czym młodzież cało i zdrowo wróciła do domów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wizyta młodzieży z Litwy 

 

27 maja 2019r. rozpoczęła się wizyta młodzieży z polskiego 

Gimnazjum w Trokach na Litwie w naszej szkole w ramach projektu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół 

funkcjonujących w systemach oświaty innych paostw oraz organizacji 

społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, 

historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych 

w języku polskim ze szkołami w Polsce”. 

O godzinie 13.30 goście z Litwy dojechali na miejsce 

zakwaterowania w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce 

Po krótkim odpoczynku uczniowie z II SLO im. Toniego Halika oraz                      

z Gimnazjum w Trokach wraz z opiekunami pojechali do Skansenu 

Kurpiowskiego im. Adam Chętnika w Nowogrodzie. 

Drugiego dnia, wraz z przewodnikiem zwiedzili Zamek Królewski, 

wjechali na XXX-te piętro Pałacu Kultury i Nauki, by podziwiad Stolicę 

Polski. Potem spacerowali po Starówce. 



Kolejny dzieo wizyty uczniów ze szkoły w Trokach na Litwie                       

w Polsce i młodzieży z II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego                   

im. Toniego Halika upłynął na wspólnym warsztatowym spotkaniu                   

w Centrum Natura. Pierwszym jego elementem było obejrzenie filmu               

o historii naszego miasta Ostrołęka. 

    Po emisji filmu uczniowie szkoły w Trokach opowiadali o swoich 

przodkach i przeszłości ich rodzin. O godzinie 11 rozpoczęły się warsztaty 

teatralne, które zapoczątkowane zostały filmem przedstawiającym 

postad wielkiego romantycznego twórcy Adama Mickiewicza. Następnie 

młodzież została podzielona na cztery grupy i wraz z opiekunami 

przygotowała współczesną wersję ballady „Świtezianka”. 

Ostatniego dnia swojej wizyty, młodzież z Litwy brała udział                       

w obchodach dwudziestopięciolecia istnienia ll Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Toniego Halika. 

 

 



Srebrny Jubileusz Naszego   

Liceum  

  

30 maja 2019r. był uroczystym wydarzeniem w życiu                             

II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika.                    

O godzinie 10.00 uroczystośd rozpoczęła się mszą św. w kościele             

św. Antoniego Padewskiego. Po niej wszyscy udali się do szkoły, 

gdzie kontynuowano obchody srebrnego jubileuszu 

Po uroczystej akademii w auli II SLO o godz. 13.00 miało miejsce 
spotkanie autorskie w barwach innych kultur z panią Elżbietą 
Dzikowską, animatorką podróżniczych pasji. 

O godz. 15.00 pani Elżbieta Dzikowska posadziła symboliczne 
drzewko na terenie Multimedialnego Centrum Natura. 
Kolejnym elementem uroczystości obchodów 25-lecia szkoły był 
koncert w Ostrołęckim Centrum Kultury Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego.  



Ten wyjątkowy występ był przepięknym, wzruszającym przeżyciem 
dla nas, był też punktem kulminacyjnym tego szczególnego dnia w 
życiu Liceum. 

Szkoła to młodośd, beztroska, wspaniali przyjaciel, to głęboko 
niezatarte wspomnienia, i najpiękniejsze lata w życiu każdego 
człowieka, do których wraca się z nostalgią. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i 
pamięd o szkole. 

W dniu obchodów 25-lecia szkoły wzięli udział uczestnicy projektu 
MEN - wymiana młodzieży z polskim Gimnazjum w Trokach na 
Litwie: Rodzina polonijna.... 

 

 

 

 



Sprawni jak                 

żołnierze 

  
 

 

W dniu 16 maja 2019 r. odbył się etap wojewódzki zawodów: 

„Sprawni jak żołnierze”. Dziewczęta z naszej szkoły w składzie: Natalia 

Ciechowicz III a, Wiktoria Florek II a i Izabela Czartoryjska I a, po 

zwycięstwie w eliminacjach rejonowych rywalizowały z najlepszymi 

zespołami z Mazowsza w etapie wojewódzkim.  

Dziewczęta dzielnie radziły sobie z wszystkimi konkurencjami, ale wygrad 
może tylko najlepszy. Po zsumowaniu punktów uplasowaliśmy się tuż za 
podium na IV miejscu.  

 


