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  Covid - 19 zatrzymał świat zaledwie na 

chwilę. We WRZEŚNIU na nowo zabraliśmy się do pracy 

i już 28.09.2020r. nastąpiły wybory do Samorządu Internatu. 

 Uczniowie wybierali swoich przedstawicieli spośród 

ośmiu zgłoszonych kandydatów. Rywalizacja była 

wyrównana, a różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami 

bardzo niewielkie. Przewodniczącym został Bartek 

Piórkowski, I zastępcą Tomek Lubiak, II zastępcą Nikolas 

Rogowski. To męskie grono ozdobiła swoją obecnością pani 

sekretarz – Weronika Podzielna.  

 

  

 Czując na plecach oddech Covid – 19, Wychowawcy wspólnie z Wychowankami szybciutko 

zabrali się za organizację Dnia Chłopaka. 30.09.2020r. Chłopcy tradycyjnie rozegrali Turniej w Piłkę 

Nożną o Przechodni Puchar Pani Dyrektor ZSZ NR 2 w Ostrołęce. Lało jak z cebra, a Chłopcy dzielnie 

walczyli. Dlatego, że podziwiały ich koleżanki? Czy był to jedynie duch męskiej rywalizacji?  

Nie wiadomo.  

Natomiast wiemy na pewno, że turniej zakończył się wygraną III Grupy, która uzyskała największą liczbę 

punktów. 

 

 

 

Klasyfikacja końcowa:I miejsce – 

gr. III (9 pkt) 

II miejsce – gr. IV (6 pkt) 

III miejsce – gr. V (1 pkt) 

IV miejsce – gr. VI (0 pkt) 

 

 Drugą część obchodów, 

czyli ognisko uratowały nasze Panie 

z kuchni, na które możemy liczyć 

już nie pierwszy raz. Przygotowały 

w ostatniej chwili pyszną, pieczoną 

kiełbaskę z babką ziemniaczaną. Na 

stołach stały owoce i mnóstwo 

słodyczy, a za oknem beztrosko 

padał deszcz.  



 

PAŹDZIERNIK rozpoczął się turniejem 

FIFA 20 zorganizowanym przez sekcję 

rozrywkową Samorządu Internatu. 

Otwarcie rozgrywek zainaugurowało 

losowanie, które wyłoniło  zawodnika, 

jego miejsce na drabince turniejowej 

i drużynę jaką zawodnik rozegrał turniej. 

W losowaniu wzięły udział 32 osoby. 

Rozgrywki zostały przeprowadzone 

w formie pucharowej. Dziękujemy 

naszym koleżankom za udział w losowaniu, a sekcji plastycznej 

za przygotowanie drabinki turniejowej. 

  

 Zaledwie skończył się Turniej FiFA 20, a już Samorząd 

Internatu zaproponował wieczór filmowy. W Dzień Edukacji 

Narodowej, który był dniem wolnym od  zajęć dydaktycznych 

spotkaliśmy się na filmie pt. Jojo Rabbit. Nawet 

najwybredniejsi kinomani wyszli zachwyceni. 

 

  

 

 

 Czuliśmy wszyscy, że tak to się skończy. LISTOPAD przywitał nas pracą zdalną. Smutni 

i skonsternowani na chwilę zapadliśmy się w sobie. Przycichliśmy, pochyleni nad tymi, którzy odeszli, 

nad niepewnością sytuacji. Ktoś zacytował W Weronie, C. K. Norwida. I było to, tylko pozornie, nie na 

temat: 

 

Nad Kapuletich i Montekich domem,Spłukane 

deszczem, poruszone gromem, 

Spłukane deszczem, poruszone gromem, 

Łagodne oko błękitu. 

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, 

Na rozwalone bramy do ogrodów 

I gwiazdę zrzuca ze szczytu. 

Cyprysy mówią, że to dla Julietty, 

Że dla Romea - ta łza znad planety 

Spada... i groby przecieka. 

A ludzie mówią, i mówią uczenie, 

Że to nie łzy są, ale że kamienie, 



I że nikt na nie... nie czeka! 

 

 Nastał GRUDZIEŃ a Was, Drodzy Wychowankowie zaledwie kilkoro pozostało w internacie. 

Pomimo to postanowiliśmy, jak co roku, podjąć walkę z AIDS. Do akcji włączyły się również liczne 

media. W wielu stacjach telewizyjnych nadawany był zbiór reportaży o tematyce HIV/AIDS mających na 

celu uświadomienie zagrożenia. Zapalane były znicze i świece symbolizujące pamięć o ofiarach 

HIV/AIDS. Uczestnicy na znak solidarności z chorymi przywdziewali Czerwoną wstążkę. Społeczność 

naszego internatu przygotowała gazetkę, na której zamieszczono między innymi: 

 

• AIDS i HIV – jak są ze sobą 

powiązane?Przyczyny zakażenia AIDS 

• Transmisja wirusa AIDS 

• Jak przebiega zachorowanie na AIDS? 

 

• Jak zapobiegać AIDS? 

• Leczenie AIDS – na czym polega? 

• Test na HIV – jak go wykonać?  

 

 

 

  Dzieciaki z Ostrołęckiej Korczakówki 

bardzo się ucieszyły na wieść, że Mikołaj niesie im 

słodycze. Mikołajem byli mieszkańcy internatu,  

którzy uczestniczyli w ostrołęckiej akcji świątecznej 

„Paczka dla Dzieciaczka”. Zbieraliśmy słodycze dla 

maluchów z Placówki Pieczy Zastępczej, aby 

sprawić dzieciom słodką radość na święta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………..notatka z zamierzchłej chwili - grudzień 2019…………………..… 

 

,,…..MIKOŁAJ zbudowany wysoką kulturą, obyciem i dobrym wychowaniem naszych mieszkańców 

obiecał wizytę za rok (w 2020), pod warunkiem, że będzie jeszcze lepiej…....”  

 

 

 

…..….i stało się!!!.......................... 

 

………………..przyszedł!!!……. 

      

    

 

...…..............przyniósł mnóstwo prezentów, 

nie skąpił dla swoich ulubieńców………….. 

 

 

 

 

 

 

 

NIESTETY!!!  NIKOGO NIE ZASTAŁ!!!  

      

 

 

 

 

SIEDZI TAK DO DZIŚ, 

ZMARTWIONY!!!  

 

I CZEKA…...NA WAS!!! 

 

WRÓĆCIE!!! 


