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Dnia 20 listopada 2009r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy -Zdroju
uroczyście obchodziliśmy DZIEŃ PRAW DZIECKA.

Z tej okazji odbył się apel
poświęcony prawom dziecka , oraz 20
rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka. Kulminacją obchodów związanych
z Dniem Praw Dziecka był happening
„Balony do nieba”.

20 listopada, w centralnym miejscu
szkoły, spotkała się społeczność szkolna
wraz z wychowawcami. Dzieci otrzymały
kolorowe balony z własnoręcznie wypi -
sanymi przez siebie prawami i punktualnie
o godzinie 12.00 wypuściły je w powietrze.
Kolorowe niebo, w tym przypadku, miało
symbolizować prawa i wartości, które
zawsze powinny być przestrzegane.

Nie było to jedyne wydarzenie
poświęcone obchodom praw dzieck a oraz
20 rocznicy uchwalenia Konwencji o
Prawach Dziecka. Wcześniej , na terenie
szkoły były prowadzone działania, które
miały na celu przybliżyć dzieciom ich prawa

oraz upowszechniać wiedzę na
temat Konwencji o Prawach
Dziecka.
Z tej okazji wydano jubileuszowy
informator, który przybliżał
historię praw dziecka. Znalazły
się w nim również informacje na
temat konkursów organizowa-
nych na terenie naszej placówki
a związanych z tą tematyką.
Oprócz tego w różnych
miejscach szkoły zostały
zawieszone gazetki ścienne

poświęcone prawom dziecka i
Konwencji o Prawach Dziecka.
Organizowano apele oraz wystawy prac
plastycznych. Prowadzono również
zajęcia dydaktyczne poświecone
dziecku i jego prawom.

Agnieszka Kołtun
– pedagog szk., koordynator projektu

Zdjęcia Anna Stępek - bibliotekarz

Coroczna akcja
sprzątania grobów

na polanickim cmentarzu.
Dnia 28 października 2009 roku

członkowie Samorządu Uczniowskiego udali
się na polanicki cmentarz w celu posprzą -
tania zaniedbanych i opuszczonych grobów,
o które nikt  nie dba. Robimy to od kilku lat,
więc mamy już wprawę i wiemy , co nam
będzie do tego potrzebne.

Zaopatrzeni w niezbędne sprzęty
ogrodnicze przystąpiliśmy do pracy.
Uporządkowaliśmy wspólnie około 30
grobów, a następnie położyliśmy na nich
stroiki, które własnoręcznie wykonali
uczniowie klas IV-VI. Zapaliliśmy również
symboliczne znicze.

Jest to akcja, którą w naszej szkole
pielęgnujemy i przeprowadzamy od wielu lat.
Dzięki niej oddajemy cześć zmarłym i uczy-

my się szacunku dla tradycji. Takie
momenty skłaniają też do refleksji i zadumy,
gdyż pamięć o zmarłych świadczy o żywych.
Uczniowie biorący udział w akcji:
J. Barańska, O. Michałek, J. Sadko,
K. Drębkowska, W. Krawczyk, D. Trojano -
wska, A. Kibitlewska, W. Staniu, Ż. Bizoń,
M. Książkiewicz, N. Nadowska, A. Witlake,
R. Rydz, M. Seń, B. Michalski, P. Idaczyk,
A. Szymkiewicz, B. Wiszowska, K. Gutral.
Opiekunowie: Pani Beata Szymkiewicz,

pani Aleksandra Lis i pani Małgorzata
Zawada.

Przewodnicząca S.U.:
A. Szymkiewicz

Zapalona lampka
dla zasłużonych

dla Polanicy-Zdroju
W tym roku, już po raz drugi,

z inicjatywy Towarzystwa Miłośników
Polanicy uczniowie wszystkich polanickich
szkół oddali hołd tym, co odeszli, ale swoją
działalnością odcisnęli piętno na naszej
społeczności, zasłużyli się dla naszego
miasta. Na kartce otrzymaliśmy szkic
Cmentarza z zaznaczonymi kwaterami i na-
zwiskami. Po chwili zadumy, poprzedzonej
mową pana Edwarda Wojciechowskiego –
prezesa TMP i modlitwą Księdza Prałata
Antoniego Kopacza – proboszcza naszej
parafii, rozchodzimy się po cmentarzu.
Szukamy wyznaczonych grobów i zapalamy
znicze. Dla nas to symboliczny gest -
znamy Wasze zasługi, pamiętamy o Was,
będziemy brać przykład.

Anna Stępek – bibliotekarz, członek TMP

Hasła na balonach wypisują :
Karolina Drębkowska 4b, Klaudia
Janas 4b, pani Agnieszka Kołtun

i Dorota Lis 6b

Na placu przed szkołą

Niebo było kolorowe od balo nów
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