Niewielkie miasto z długą tradycją
Ostrołęka to miasto szczycące się prawami miejskimi od 1373 roku. Najsłynniejszym wydarzeniem
historycznym związanym z naszym miastem jest bitwa powstania listopadowego, która miała miejsce 26
maja 1831 roku. Bohaterem tej bitwy był patron naszej szkoły, bohater trzech narodów - Polski, Węgier
i Turcji - gen. Józef Bem. Nasze miasto to brama na Zieloną Kurpiowszczyznę.

Panorama miast na błękitnej wstędze Narwi.

Mauzoleum bitwy ostrołęckiej 1831 roku.

Najstarszy zabytek Ostrołęki - pobernardyński klasztor
z XVII wieku.

Kurpiowska ziemia.

Mazowiecka szkoła na kurpiowskiej ziemi
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce to najstarsza szkoła w mieście.
W 2018 r. obchodzimy 105 rocznicę jej istnienia. Dumą naszej szkoły są absolwenci, którzy uzyskują
wysokie wyniki na maturze, dostają się na renomowane uczelnie, a wiele lat później zajmują prestiżowe
stanowiska w regionie i kraju.
Świetnie

wykształcona

kadra

nauczycielska,

pasjonaci

swoich

przedmiotów

pozwalają

na wszechstronne poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie pasji.
Cieszymy się z tego, że rokrocznie najlepsi absolwenci ostrołęckich i powiatowych gimnazjów
decydują się na naukę w naszej szkole.

Kim jesteśmy?
Jestem uczennicą klasy II. Do moich
zainteresowań

należy

literatura

i

sport,

szczególnie skoki narciarskie i siatkówka. Lubię
pomagać innym, angażując się w działania
wolontariatu. Interesuję się geografią i biorę
udział w licznych konkursach.

Jestem uczniem klasy II. Interesuję się
sportem, w szczególności piłką nożną oraz
ręczną, siatkówką, kolarstwem i lekkoatletyką.
Pasjonuję się także historią,

a szczególnie

epoką średniowiecza. Uwielbiam szybką jazdę
na rowerze. Moim celem i wielkim marzeniem
jest objechać całą Polskę rowerem. Biorę
udział

w

licznych

rajdach

i biegach długodystansowych.

rowerowych

Nauczyciel z gwoździem historii w głowie

Marek Niewiadomski, doktor historii i nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Autor
kilku książek i wielu artykułów. Pilot wycieczek turystycznych i przewodnik warszawski. Jego pasją jest
również turystyka górska. Przeszedł wszystkie polskie pasma górskie, ukraińskie i Kaukaz.

Cel projektu
Nasz projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ma na celu
zaangażowanie młodych ludzi do pracy w świetlicach ostrołęckich szkół. Liczymy, że nasze działania
rozbudzą wśród nich chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

