Z życia szkoły

Dnia 1 września, po uroczystym
znicze na ich grobach. Między innymi na
Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego,
rozpoczęciu roku szkolnego 2010/2011,
grobie mjr Józefa Szerwińskiego - obrońcy
Ochotniczej Straży Pożarnej, Zawopoczet sztandarowy naszej szkoły, na
Westerplatte, a także innych bohaterów
dowej Straży Pożarnej oraz Sztandar
zaproszenie
Towarzystwa
Miłośników
walczących pod Monte Cassino i w innych
Armii Krajowej Regionu Ziemi Kłodzkiej.
Polanicy, udał się na cmentarz, aby uczcić
miejscach, odznaczonych wysokiej rangi
Cały czas stałem przy
pamięć walczących w czasie II wojny
medalami.
sztandarze. Po mszy bolały mnie ręce
światowej, a pochowanych na naszym
Jednak to nie był koniec wrażeń.
i nogi, ale uroczystość była tego warta
cmentarzu, z racji przypadającej 71. rocznicy
O godzinie 17.00 miała się odbyć Msza Św.
i chociaż w ten sposób mogłem oddać
jej wybuchu.
z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny
cześć wszystkim tym, którzy walczyli o
Punktualnie o godz. 12.00
światowej. Msza trwała ok.1,5 godziny
wolną Polskę.
rozpoczęły się uroczystości, które potrwały
i była bardzo uroczysta. Oprócz naszego
godzinę. Ksiądz Prałat Antoni Kopacz
pocztu sztandarowego udział wzięły również
wygłosił przemówienie o tragedii wojny.
poczty z innych szkół i instytucji Polanicy Tekst Arkadiusz Witlake klasa 6b
Uczciliśmy pamięć poległych, zapalając
Zdroju, tj.: Regionalnej Szkoły Turystycznej,
_______________________________________________________________________________________________________________

Na zdjęciu poniżej członkowie pocztu sztandarowego
w towarzystwie pana Edwarda Wojciechowskiego – prezesa
TMP, a obok pani Beata Muziewicz i członkowie pocztu
sztandarowego Armii Krajowej Regionu Ziemi Kłodzkiej.

Na zdjęciu powyżej
członkowie pocztu sztandarowego naszej szkoły na
Cmentarzu Komunalnym w Polanicy - Zdroju
Zdjęcia Anna Stępek

Podczas wakacji przeprowadziłam
się z rodzicami do Polanicy-Zdroju.
Oczywiście byłam bardzo ciekawa mojej
nowej szkoły, nauczycieli, koleżanek
i kolegów. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam
kolorowy budynek szkoły, jej otoczenie,
ucieszyłam się i byłam dobrej myśli.
Obecnie minęło 40 dni mojego
pobytu w szkole. Czuję się tutaj dobrze
i bezpiecznie. Nauczyciele są sympatyczni,
ale
również
bardzo
wymagający.
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Szczególnie
polubiłam
moją
panią
wychowawczynię i panią polonistkę. Mam
dużo koleżanek i kolegów, i codziennie
poznaję kogoś nowego. Cieszę się, że
nasza szkoła nosi imię wspaniałych Polaków
- żołnierzy, którzy byli bohaterami z czasów
ll Wojny Światowej. Budynek szkoły jest
zadbany, a wewnątrz jest czysto i schludnie.
Jest tutaj piękna sala gimnastyczna,
siłownia, powstaną wkrótce nowe boiska.

Według mnie, jest jednak
jeden minus. Niestety w piątki są
zadawane lekcje, które trzeba odrabiać
w sobotę lub niedzielę. Miło wspominam
super wycieczkę na Szczeliniec z moją
klasą i nauczycielami oraz rajd. Podoba
mi się to, że moja szkoła jest aktywna!
Tekst Dominika Klimczak lV B

Szkolny Duszek 1/ 2010-2011

Z życia szkoły

Str. 2

Szkolny Duszek 1/ 2010-2011

