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SZKOLNY DUSZEK 

Warszawa 26.09.2015 r.                        
Drugi dzień Sejmiku.        
Spotkanie młodzieży            

z panią  Anną  Marią Anders 
i Żołnierzami Karpatczykami 

walczącymi                          

pod Monte Cassino. 

Członkowie naszego           
pocztu sztandarowego:        

Jan Sadko 6b,                  
Justyna Łuczko 6a,          

Alicja Strycharska 6b 



W dniach 25-27 wrze-
śnia 2015 r. Poczet Sztandaro-
wy Szkoły Podstawowej Nr 2 
im.                                                                              
Żołnierzy z Monte Cassino 
wziął udział w uroczystościach 
IX Ogólnopolskiego Spotkania 
przedstawicieli szkół noszących 
imię gen. Władysława Andersa 
i Bohaterów Monte Cassino 
pod nazwą IX Sejmik Szkół 
Karpackich. Gościem honoro-

wym zjazdu była córka Genera-
ła Władysława Andersa - Pani 

Anna Maria Anders.  

Dnia 25 września, w 
godzinach wieczornych miało 

miejsce uroczyste rozpoczęcie 
Sejmiku, podczas którego Dy-
rekcja Zespołu Szkół Miejskich 
Nr 1 w Mińsku Mazowieckim 
powitała przybyłych z 26 szkół 
przedstawicieli noszących imio-
na Bitwy o Monte Cassino. W 
spotkaniu uczestniczyła Maria 
Szczepaniec - Prezes Stowa-
rzyszenia Klubu Przyjaciół, 
Szkół i Organizacji Monte Cas-
sino. Uroczystości uświetniły 
pieśni patriotyczne i pokaz 
musztry żołnierskiej w wykona-
niu Chóru Dziecięcego Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych 
„Żołnierze Września 1939 Gar-

nizon Dęblin”. 

Drugi dzień Sejmiku 
rozpoczął się w Warszawie od 
spotkania z Anną..Marią An-
ders i Żołnierzami Karpatczyka-
mi walczącymi pod Monte Cas-
sino. Córka Generała skierowa-
ła kilka ciepłych słów do zebra-
nych, podkreślając rolę Ojca, 
Polaków i wychowania w duchu 
patriotycznym młodego pokole-
nia. Dzieląc się wspomnieniami 
wręczyła każdej szkole książkę 
pt. „Anna Maria Anders Córka 

generała i piosenkarki”. 

Następnie uczestnicy 

Sejmiku zwiedzali Muzeum 
Wojska Polskiego i Muzeum 
Powstania Warszawskiego. W 
godzinach wieczornych odbył 
się przemarsz Pocztów Sztan-
darowych pod Pomnik Bitwy o 
Monte Cassino, który prowadzili 
Kombatanci oraz płk A. Mazgu-
ła –prezes Stowarzyszenia 
Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk 
Górskich ,,Karpatczycy”. 
Uwieńczeniem uroczystości 
było złożenie zniczy i oddanie 

czci bohaterom.  

Dnia 27 września 
Sejmik zakończyła Msza św. 
oraz złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy pod pomnikami Pre-
zydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego i Gen. Wł. Andersa. 
Organizatorem uroczystości 
było Gimnazjum Miejskie Nr 1 
im. Gen. Wł. Andersa w Mińsku 
Mazowieckim, które wzorowo 
wywiązało się z podjętego za-
dania. Dzięki temu stanowili-

śmy wielką Rodzinę Karpacką. 

                                                                                          
Tekst i zdjęcia uczestnicy: 

    Alicja Strycharska 
        Justyna Łuczko 
                 Jan Sadko 

Opiekun pani Aleksandra 

IX Sejmik Szkół Karpackich  

Pasowanie uczniów klas pierwszych ...          
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Na zdjęciu z panią 

Anną Marią 

Anders pani 

Aleksandra Lis          

i członkowie 

pocztu 

sztandarowego 

Klasa 

1c 

Klasa 

1a 



„BĘDĘ DBAŁ                              
O DOBRE IMIĘ                          

SWOJEJ KLASY I  SZKOŁY...” 

          Beztroski czas waka-
cji  już minął. Szkoła znów za-
prasza wszystkich uczniów - 
tych małych i tych większych. 
Przed nimi dziesięć miesięcy 
wzmożonej nauki, pracy i zaba-

wy. 

          Jednym z najważniejszych 
wydarzeń w każdej szkole jest 
oficjalne nadanie Pierwszakom 
statusu ucznia klasy pierwszej. 
Sam moment Ślubowania jest 
niezwykle uroczysty dla samych 
Pierwszaków, ich rodziców jak i 
dla całej społeczności szkolnej. 
To ważne wydarzenie odbyło się 

w naszej szkole 1 września 
wraz z Rozpoczęciem Roku 
Szkolnego 2015/2016. Uroczy-
stość prowadził przewodniczą-
cy szkoły Michał Lekan oraz 
uczniowie z klas IV. Naukę w 
pierwszej klasie rozpoczęło 56 
dzieci. W czasie uroczystości 
uczniowie zaprezentowali pro-
gram artystyczny. Był to ich 
pierwszy egzamin przed rodzi-
cami, nauczycielami i starszymi 
kolegami - zdali go bardzo 
dobrze. Następnie 
uczniowie klas 
pierwszych złożyli 
przysięgę deklaru-
jąc swoją wolę 
godnego reprezen-
towania szkoły, 

dbania o jej wizerunek, poszanowania obowiązujących 
w szkole praw oraz prezentowania postawy wzorowego 
ucznia. W dalszej części Dyrektor szkoły pan Dariusz 
Kłonowski, poprzez symboliczne dotknięcie piórem 
pasował uczniów na pierwszoklasistów. Na zakończe-
nie Ślubowania rodzice wręczyli uczniom rożki obfitości. 
Całej uroczystości towarzyszyła atmosfera wielkiej ra-
dości. Dzień 1 września na długo zostanie w pamięci 

wszystkich uczniów i rodziców. 

 

Tekst i zdjęcia Bogumiła Rozwadowska 

Ślubowanie klas pierwszych 

… na czytelników biblioteki szkolnej 
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Klasa 1b 



 26 września 2015r. 
wyruszyliśmy na trasę XXVI już 
Rajdu Spadającego Liścia. 
Tym razem rozpoczynaliśmy 
naszą wędrówkę w Międzyle-
siu. Nie pierwszy już raz              
w historii rajdów grupa nasza 
była największa. Było nas 87 
uczestników.  
 Trasa, jak zwykle, 
rozpoczynała się kilku kilome-
trowym podejściem do Lesicy, 

a stamtąd 
miejscami 
t r u d n ą ,  
bo nazna-
c z o n ą 
w i e l o m a 
wyrwany-
mi z ko-
r zen iam i 

drzewami (po przejściu lipco-
wego tornada) drogą do Ka-
mieńczyka.  
 Na miejscu czekało 
na nas ognisko i pieczenie 
kiełbasek, a także inne niż 
zwykle gry i zabawy. Chętni 
mogli obejrzeć najstarszy drew-
niany kościółek w powiecie 
kłodzkim.  
 P o  o d p o c z y n k u             
i posileniu się wróciliśmy niesa-
mowicie malowniczą drogą do 
Międzylesia.  
 Choć tegoroczne 
suche i gorące lato nie sprzyja 
grzybiarzom, kilku dziewczętom 
udało się znaleźć wspaniałe 
okazy. 

Tekst i zdjęcia                        
Małgorzata Zawada 
 
 

Piękno, a zarazem przerażająca siła przyrody 

– czyli słów kilka o rajdzie 
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Wakacyjne wspomnienia 

Wtorek 15.08.2015r 

Dziś minął ósmy dzień moich wakacji, które spędzam z rodziną nad morzem, na Półwyspie Helskim. 

Od rana była piękna, słoneczna pogoda. Razem z rodzicami postanowiliśmy pojechać do Gdańska. Odbywał się tam Jarmark Domini-
kański i było bardzo dużo ludzi. Zwiedzaliśmy Gdańsk: Długi Targ, Fontannę Neptuna, Dwór Arthusa, spichlerze oraz sławnego żura-
wia gdańskiego. Postanowiliśmy popłynąć statkiem na Westerplatte, gdzie 1 września 1939 roku rozpoczęła się II Wojna Światowa. 

Statek nazywał się „Galeon Czarna Perła” i wyglądał jak statek piracki. Płynąc, minęliśmy zabytki Gdańska            
i Stocznię Gdańską. Potężne statki w stoczni zrobiły na mnie duże wrażenie. Na Westerplatte widzieliśmy bun-
kry, schrony, ruiny budowli. Na pomnikach Obrońców Wester-
platte leżały świeże kwiaty, ponieważ 15 sierpnia to Święto 
Wojska Polskiego. Największe wrażenie zrobił na mnie wielki 

napis: „ NIGDY WIĘCEJ WOJNY!”. 

Wycieczka w to miejsce była wielką lekcją historii.                                                                                                                                   

Tekst Filip Nosal VIA                                                                        
Zdjęcia: Internet  

XXVI  Rajd 

Spadającego Liścia 



 W tym roku „męska 
część” klasy IIc obchodziła 
swoje święto nieco inaczej, bo 
na „skacząco”. Oto, co wyda-
rzyło się w związku z Dniem 

Chłopaka… 

            Całą klasą (dziewczynki 
tez zostały zaproszone) wybra-
liśmy się na wycieczkę              
do Pokrzywna. To maleńka 
wioska położona niedaleko 
Polanicy/Zdroju, wśród lasów        
i przepięknych krajobrazów.     

 Zaraz po przybyciu na 
miejsce odbyło się niezwykle 
interesujące spotkanie           z 
leśniczym - panem Danielem 
Koczelą, który w sposób niezwy-
kle interesujący wprowadził nas 
w świat leśnej fauny i flory. Opo-
wiadał też, jak to jest, być leśni-
czym. Obejrzeliśmy kolorowe 
czasopisma o tematyce przyrod-
niczej, były pytania do pana 
leśniczego, a za dobre odpowie-

dzi oczywiście nagrody. 

 Potem rozpoczęła się 
główna część ruchowa, czyli 
szaleństwo na dmuchanych 
zabawkach. Dzieci mogły zjeż-
dżać, skakać, wystrzeliwać się 
jak z procy, a także próbować 
swoich sił na dmuchanej ścian-

ce wspinaczkowej.  

 Duży wysiłek obudził 
wilczy apetyt…, więc w prze-
rwie własnoręcznie upiekliśmy 
na ognisku wyśmienite kiełba-
ski … smakowały wyjątkowo. 
Przez cały czas świeciło piękne 
słońce i my tez byliśmy sło-

necznie uśmiechnięci. 

 Najedzeni, nieco 
opaleni, zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni wrócili-

śmy do szkoły.  

Taki Dzień Chłopca … to 

jest TO!!!.  

Wszystkiego najlepszego        

Drogie Chłopaki. 

Tekst i zdjęcia                 
Agnieszka Szota 

HOP, HOP…HURA,                                          

CZYLI NIECH ŻYJĄ CHŁOPCY!!! 

terową grą sportową o tematy-
ce piłki nożnej. Gra doczekała 
się kilku usprawnień i nowości 
w porównaniu z poprzednią grą 
z serii FIFA. Pierwszy raz w 

serii gracz może sterować  

Kobiecą drużyną (obecnych 
jest 12 drużyn narodowych 
kobiet). Twórcy gry poprawili 
systemy: defensywy, podań 
oraz premiujący szybką grę i 
kontrataki. W FIFA 16 wzboga-
cono także moduł dryblingu o 
triki bez posiadania piłki, zasto-
sowano możliwość przerwania 
wślizgu, a także poprawiono 
system wykonywania strzałów i 
dośrodkowań. Dodano także 

wirtualnego trenera, który wy-
świetla wskazówki dla począt-

kujących graczy. 

FIFA 16 w polskiej wer-
sji językowej otrzymała 
nowy, usprawniony 
komentarz z udziałem 
Dariusza Szpakowskie-
go oraz debiutującego 
w tej roli Jacka Laskow-

skiego. 

Spotkajmy się razem w 

grze na wirtualnym boisku. 

Teks Jakub Starostecki 5a, 
Zdjęcie: Internet 

FIFA 16- Gra sportowa 

Cześć tu Kuba. 

Dzisiaj napiszę o FIFA 16. Bar-
dzo mi się podoba ta gra, 
szczególnie na Androida, która 

ma realistyczną grafikę J. 

FIFA 16- Gra sportowa, stwo-
rzona przez studio EA Sports. 
Jest to już dwudziesta druga 
część piłkarskiej serii FIFA. 
Premiera gry odbyła się 24 
września 2015 roku. Ambasa-
dorem gry w Polsce został 
napastnik Ajaxu Amsterdam 
oraz reprezentacji polskiej, 
Arek Milik i to jego twarz będzie 
widnieć obok wizerunku 
Messiego. FIFA16 jest kompu-
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Jak zwykle początek roku 
szkolnego  obfituje w różnego 
rodzaju zawody sportowe. Tym 
razem zainaugurował je XIV 
Bieg Trzeźwości. Alejkami par-
kowymi biegały dzieci już od 6 
roku życia. 

Tekst i zdjęcia                        
Małgorzata Zawada 

XIV Bieg 
Trzeźwości  

KRZYŻÓWKA 
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Zawody sportowe – sezon 2015/2016 

l e w a n d o w s k i   

    P l y w a n i e   

  l e k k O a t l e t y k a 

  k R y c h o w i a k 

  s i a t k o w k a   

Rozwiąż krzyżówkę. W bibliotece czeka nagroda! 

1.     Strzelec 13 bramek w kwalifikacjach  
        do EURO 2106. 
2.     Może być synchronizowane. 
3.     Królowa sportu. 
4.     Strzelec 1. bramki w meczu Polska – 
        Irlandia. 
5.     Dyscyplina sportu, w której trenerem  
        reprezentacji Polski jest Stephane   
        Antigua. 

 
Przygotowała  

Sonia Marciniszyn 5a 



 30 września grupa  
10 dziewczynek w składzie: 
Milena Dusza 4a, Agata Pawlic-
ka 4a, Wiktoria Eljaszuk-
Konieczko 4a, Beata Paprota 
4a, Patrycja Gładysz 5b, Justy-
na Łuczko 6a, Ola Bazan 6a, 
Ewa Jabłońska 6b, Liwia Strze-
lec 6b, Anna Witlake 6b oraz       
10 chłopców: Mateusz Garbacz 
4a, Aleks Rozmus 4b, Mateusz 
Kamiński 5a, Emilian Marcini-
szyn 5a, Jakub Kamiński 5a, 
Grzesiu Orlicki 5b, Krzysztof 
Ciosek 6a, Filip Nosal 6a,        

Jakub Sadko 6b i Jan Sadko 
6b, brało udział w Drużynowych 
Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 Tym razem na starcie 
stanęło 12 szkół z powiatu 
kłodzkiego i choć nie poszło 
nam najlepiej (IX dziewczęta, 
VIII chłopcy) to z uwagi na 
niełatwe warunki pogodowe 
(niska temperatura i wiatr) 
wszystkim należą się wielkie 
gratulacje. 

Tekst i zdjęcia  
Małgorzata Zawada 

           Niesamowite, gdyż 
udało nam się wrócić            
i z medalem i z dyplomem. 
Grzesiu Orlicki 5b w kate-
gorii 2005 zdobył medal za 
II miejsce w biegu na 
200m chłopców, a Wiktoria 
Eljaszuk-Konieczko 5a 
dyplom za zajęcie VI miej-
sca w rzucie Vortexem. 
Gratuluję wszystkim udzia-

łu i zachęcam innych. 
 

Tekst i zdjęcia  
Małgorzata Zawada 

           W sobotę 3 października 
2015r. garstka uczniów naszej 
szkoły postanowiła zawalczyć  
o dobre lokaty i medale w za-
wodach wojewódzkich we Wro-
cławiu pod hasłem Lekkoatle-
tyka dla każdego. Zaledwie       
5 chłopców i 4 dziewczynki 
postanowiło wziąć udział w tej 
imprezie. W zawodach tych 
każdy uczeń ma prawo startu  
w zaledwie jednej konkurencji. 
Pierwsze trzy lokaty nagradza-
ne są medalami, miejsca 4,5 i 6 
otrzymują dyplomy.  

Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe             

w Bystrzycy Kłodzkiej  

Lekkoatletyka dla każdego  

Tadka Zięby 5b, Filipa Nosal 6a 
i Kuby Sadko 6b oraz dopingu 
ze strony Pana Dyrektora ule-
gliśmy drużynie Szczytnej 4:2. 
Postanowiliśmy jednak walczyć 
z honorem do końca i w meczu 
z Edukatorem zwyciężyliśmy 
8:0. Gratulujemy zwycięzcom i 
życzymy wygranej na etapie 
powiatu kłodzkiego. 

 
Tekst i zdjęcia  

Małgorzata Zawada 

Rozgrywki piłki nożnej 

 1 października 2015r. 
gościliśmy na swoim boisku 
drużyny piłki nożnej chłopców 
ze Szkoły Podstawowej ze 
Szczytnej oraz reprezentacje 
Stowarzyszenia Edukator. Po-
mimo zaciętej walki w wykona-
niu Alka Rozmusa 4b, Bartka 
Zajkowskiego 4b, Maćka Za-
czyka 4b, Kuby Kamińskiego 
5b, Kornela Jegierskiego 5b, 
Mateusza Kamińskiego 5a, 
Mateusza Biniewskiego 5a 
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Zespół redakcyjny: 

Alicja Strycharska 6b, Justyna Łuczko 6a, Jan Sadko 6b, Jakub 
Starostecki 6a, Sonia Marciniszyn 5a 

 

Pracą zespołu redakcyjnego kieruje pani Anna Stępek 
 

Współpracujący nauczyciele i przyjaciele szkoły:  
 

Pani Małgorzata Zawada, pani Aleksandra Lis, pani Bogumiła          
Rozwadowska, pani Beata Muziewicz, pani Agnieszka Szota,         
pan Arkadiusz Szota 
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XXXI Rajd Szkolny 

WIEDZA, MĄDROŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
SZKOLNYDUSZEK1@WP.PL  

Szkoła Podstawowa nr 2             

im. Żołnierzy z Monte Cassino 

w Polanicy-Zdroju  

ul. Wojska Polskiego 23 

57-320 Polanica-Zdrój 

tel. (74) 8681 427 

 

Redakcja Gazety spotyka się    

w bibliotece szkolnej 

Na mapie trasa rajdu 


