Z życia szkoły

Raz na dwa lata szkoły zrzeszone w Klubie
Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino spotykają się
w różnych zakątkach naszego pięknego kraju na Sejmiku.
W tym roku gościły nas cztery szkoły z dwóch
miast Pojezierza Drawskiego – ze Złocieńca i Czaplinka.
Tutaj należy przypomnieć, że nasza szkoł a była
inicjatorem i organizatorem I-go i II-go Sejmiku, które
odbyły się w Polanicy - Zdroju w 1998 i 1999 roku.
Oto trzy relacje członków pocztu sztandarowego,
którzy wzięli udział w tegorocznych uroczystościach.

MŁODE POKOLENIA
UCZĄ SIĘ HISTORII

25 września 2009 r., w piątek,
poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr
2 im. Żołnierzy z Monte Cassino wyruszył na
VI Sejmik Szkół Karpackich. W skład
delegacji weszli: Aleksandra Pinkas, Dorota
Lis, Bartosz Nakwasiński oraz opiekunowie:
pani Beata Muziewicz i pani Anna Stępek.
Uroczystości odbyły się na Pomorzu,
w Złocieńcu i w Czaplinku.
Po
wielogodzinnej
podróży
zakwaterowaliśmy się w złocieni eckim
internacie.
Następnego dnia, w sobotę o go dz.
10:30 odbyło się spotkanie wszystkich
uczestników na Starym Rynku , przed
ratuszem w Złocieńcu. Na początku
usłyszeliśmy hejnał miasta, później nastąpiła
prezentacja pocztów sztandarowych z
przybyłych szkół oraz powitanie gości.
Następnie przemaszerowaliśmy pod tablicę
Historii Ziemi Złocienieckiej. Odbyło się tam
odsłonięcie tejże tablicy. Pomysłodawcą oraz
sponsorem tablicy był zacny obywatel
Złocieńca pan Stanisław Dawid, Kombatant,
uczestnik walk o Monte Cassino. Kolejnym
punktem było złożenie kwiató w pod
Pomnikiem „Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu”
na Placu 3-ego Maja. O godzinie 11:30
udaliśmy się do hali sportowo –widowiskowej.
Uczniowie tej szkoły przygotowali ciekawe
przedstawienie, a chór szkolny śpiewał
pieśni patriotyczne. Następnie nadszedł
moment wręczenia odznaczeń dla ważnych
osobistości - burmistrza miasta, nauczycieli
oraz dyrektorów. Byliśmy dumni, bo pani
Anna Stępek również otrzymała Medal Za
Zasługi.
Wieczorem
mieliśmy
okazję
zwiedzić 2 Brygadę Zmechanizowaną
Legionów
im.
Marszałka
Józef a
Piłsudskiego. Odbył się tam też piknik nad
jeziorem.
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W gościnnym Złocieńcu.
Poczty sztandarowe, Kombatanci
i zaproszeni goście

W niedzielę
uroczystości rozpoczęły
się na czaplinieckim
rynku. Następnie odbyła się Msza Św.
w kościele pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża. Po mszy wszyscy zgromadzeni
przeszli do Liceum Ogólnokształcącego,
gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie
tablicy.
O godzinie 14:00 wyjechaliśmy do
Starego Drawska gdzie zwiedzaliśmy
Zamek Drahim. Podziwialiśmy krajobrazy,
a szczególnie widok na jezioro.
I tak minęły trzy dni. Uważam, że
takie uroczystości są bardzo potrzebne,
ponieważ uczą młode pokolenia historii.
Przeżyłam tam niezapomniane chwile ,
poznałam piękny zakątek Polski , jego
historię, a przede wszystkim miałam okazję
do nawiązania nowych przyjaźni.

Tekst Dorota Lis klasa VI b

Od lewej: Dorota Lis 6b,
Bartosz Nakwasiński 6b,
Aleksandra Pinkas 6a

KULTYWUJEMY
TRADYCJE
KARPACKIE
25. 09. 2009r., zaraz po
zbiórce przed szkołą, pojechaliśmy na
VI Sejmik Szkół Karpackich, który miał
się odbyć w Czaplinku i Złocieńcu.
W Nowej Rudzie, w szkole
także należącej do Klubu, poznaliśmy
uczniów, członków pocztu sztandarowego, z którymi zaprzyjaźniliśmy
się.
Obejrzeliśmy
także
pełną
wspaniałych eksponatów szkolną Izbę
Pamięci, która jest poświęcona ich
patronowi Józefowi Sokolowi.
Gdy dojechaliśmy na miejsce
spotkania zakwaterowaliśmy się i zje dliśmy kolację. Później zapoznaliśmy
się z kolegami i koleżankami, którzy
wspólnie z nami byli zakwaterowani
w internacie w Złocieńcu.
26.09.2009r. po zjedzeniu
śniadania
poszliśmy
na
rynek
złocieniecki. Odbył się tam uroczysty
przemarsz pocztów sztandarowych, aż
26 szkół z całej Polski. Były
przemówienia, referat i apel poległych.
O 11:30 przeszliśmy w pełnym szyku do
hali sportowo-widowiskowej. Mieliśmy
okazję posłuchać chóru naucz ycielskiego i obejrzeć przedstawienie.
W tej części spotkania zostały wręczone
odznaczenia za zasługi. Wśród
odznaczonych była też pani Anna
Stępek.
O godz. 16.00 pojechaliśmy
do 2 Brygady Zmechanizowanej
Legionów im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Wysłuchaliśmy
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prezentacji o ziemi złocienieckiej. Potem
zwiedzaliśmy salę tradycji, która bardzo nas
zaciekawiła.
Mieliśmy
też
okazję
„wypróbować” czołgi. O godz. 19.00 odbył
się piknik nad pięknym jeziorem. Jedliśmy
także wojskową grochówkę i piekliśmy
kiełbaski. Około 21.00j wróciliśmy do
internatu.
W niedziele, zaraz po zjedzeniu
śniadania pojechaliśmy do Czaplinka na
uroczystą Mszę Św. do Kościoła p. w.
Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Po Mszy
Św. uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy
pamiątkowej. Po obiedzie wyruszyliśmy do
Starego Drawska do zamku Drahim, który
jest usytuowany nad pięknym jeziorem
Drawsko. Akurat trwał tam Jarmark
Średniowieczny.
Mogliśmy
posłuchać
średniowiecznej muzyki lub kupić coś
ciekawego. Na zamku jest punkt widokowy, z
którego widać jezioro.
Przed 15.00 wyjechaliśmy do do mu
szczęśliwi i pełni wrażeń.
Tekst Aleksandra Pinkas klasa 6a
Delegacja z naszej
szkoły w komplecie

PAMIĘTAMY
O PZRESZŁOŚCI

W dniach 25-27 września w Złocieńcu w woj.
zachodniopomorskim odbył się VI Sejmik
Szkół Karpackich. Z każdej szkoły, której
imię związane jest z II Korpusem Polski m
przyjechała delegacja wraz ze sztandarem.
Z naszej szkoły w tą wspaniałą
podróż pełną wrażeń i przygód wyruszyła
Ola, Dorota i Ja. Wyjechaliśmy o godz. 8.00
rano, a na miejscu zakwaterowania
dotarliśmy o godz. 18.00 wieczorem.
Złocieniec jest pięknym, zabytkowym
miasteczkiem, jednym z większych na
Pojezierzu Drawskim. Leży pomiędzy trzema
jeziorami: Drawsko, Siecino i Lubie. W skład
gminy oprócz Złocieńcu wchodzi 9 sołectw.
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My mieszkaliśmy w internacie koło budynku
Ochotniczej
Straży
Pożarnej.
Dyrektor
internatu przywitał nas
bardzo smaczną kolacją
i pokazał nam nasze
pokoje. Ja spałem z kolegą z podróży – Kubą,
a Dorota i Ola z jego
asystą. Potem porozmawialiśmy
troszeczkę
i obejrzeliśmy mecz
polskich siatkarek. Około
21.00 poszliśmy spać,
gdyż czekał nas ciężki
i pracowity dzień. Następnego dnia o godz.
8.00 zjedliśmy śniadanie. Po posiłku
w strojach galowych, ze sztandarem,
ustawiliśmy się przed internatem. Po kilku
minutach odbył się przemarsz delegacji pod
tablicę Historii Ziemi Złocienieckiej. Wzdłuż
ulicy ustawiło się aż 26 pocztów
sztandarowych. Odśpiewano Hymn Polski i
tak uroczyście rozpoczęło się nasze
spotkanie. Było bardzo przyjemnie i miło.
Przed sztandarami stał oddzi ał
wojska i orkiestra, która swoimi
pieśniami wprawiła wszystkich w
podniosły nastrój. Po licznych
przemówieniach każda szkoła
prezentowała sztandar. Chorąży
wychodził 2 kroki na przód
i pochylał drzewiec sztandaru
w dół. O godz. 11.30 przemaszerowaliśmy do hali sportowo widowiskowej. W tym miejscu
odbyło się ciekawe i bardzo
widowiskowe
przedstawienie.
Oprócz młodzieży występował
również chór dorosłych
–
nauczycieli jednej ze szkół w Złocieńcu.
Grupa ta zaprezentowała duż o pięknych,
patriotycznych pieśni, które bardzo podobały
się Karpatczykom. Po części artystycznej
wręczono oficjalne odznaczenia. Po
zakończeniu tej części
uroczystości z pustymi już
brzuchami poszliśmy na
obiad.
Po
obiedzie
pojechaliśmy do 2 Brygady Zmechanizowanej
Legionów im. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego.
Tutaj opowiedziano nam
o historii tego miejsca
oraz
zaprezentowano
nam
współczesne
wyposażenie
wojska.
Można było wejść do
czołgów oraz dotykać

Odpoczynek nad pięknym jeziorem
w towarzystwie przyjaciół ze
szkoły w Nowej Rudzie.
broni. Po fascynujących prezentacjach
sprzętu bojowego, żołnierze zaprosili
nas na grochówkę oraz pyszną
kiełbaskę, którą sami sobie upiekliśmy.
Przy ognisku panowała miła, przytulna
atmosfera. Około godziny 21.00
wróciliśmy na miejsce zakwaterowania.
Zmęczeni poszliśmy spać. Następnego
ranka uroczystości przeniosły się do
Czaplinka. Rozpoczęły się spotkanie m
na rynku i Mszą Św. w kościele
parafialnym. Po Mszy Św. nastąpił
przemarsz do Liceum w Czaplinku.
Tutaj została uroczyście odsłonięta
tablica, którą ufundowali Kombatanci.
Po uroczystościach zjedliśmy smacz ny
obiad w Czaplinku, dostaliśmy upominki
i prowiant na drogę. Potem
pojechaliśmy do Starego Drawska
i bawiliśmy się w Zamku Dra him.
Znajdowała się tu wiele fascynują cych
miejsc do zabawy. Mogliśmy postrzelać
z łuku i przebrać się za rycerzy i wybić
monetę. Potem pospacerowaliśmy po
plaży nad jeziorem. Niestety była to
nasza ostatnia atrakcja. Wszystko
bardzo mi się podobało.
Tekst Bartosz Nakwasiński klasa 6b

Ola, Bartek i Dorota,
a za nimi tajemnicza
postać.
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