
Działania w Obszarze Wychowania Patriotycznego 

 w roku szkolnym 2016/2017  

w SP 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu 

 

Uroczystości  Dnia Sybiraka   

wrzesień 2016 roku 

 

 

 

 



We wrześniu w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu 

przy ul. Wittiga odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny w 

ceremoniale wojskowym, której przewodniczył proboszcz 

parafii ojciec Damian Simonicz. 

Jak co roku, zgromadziła ona przedstawicieli Dolnośląskich 

Organizacji Kombatanckich: członków Związku Sybiraku, 

Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, Batalionów Chłopskich, 

Armii Krajowej, Jaworzniaków, Poczty Sztandarowe 

Wrocławskich Szkół. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



17. września pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru na Skwerze 

Sybiraków we Wrocławiu zorganizowano uroczystość z okazji 

Dnia Sybiraka, upamiętniającą również 76. rocznicę agresji 

sowieckiej na Polskę. 

 

 

 



 

 

 
 

W dniu 18. listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 

Kolejnym V Festiwalu Kultury Ukraińskiej  

Spotkanie dało uczniom możliwość poznania piękna kultury  

Polski i Ukrainy oraz ponadczasowej trwałości tradycji 

tanecznej  narodu polskiego i ukraińskiego. To rodzaj 

edukacji międzykulturowej, której podstawą jest akceptacja 

odmienności, tolerancja, poszukiwanie własnej tożsamości  

w partnerskim spotkaniu z innymi ludźmi, w dialogu kultur. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Zbiórka zniczy na kresowe 

cmentarze  

1 listopada  – Dzień Pamięci o Zmarłych. Wielu mieszkańców 

naszego regionu Mogiły swoich bliskich pozostawiło na 

Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. 

W miesiącu październiku, jak co roku, nasza szkoła włącza się 

w akcję: 

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia.  

Wielka społeczna akcja, Dolnośląskie Pospolite Ruszenie pod 

patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat 

medialny – sprawuje Telewizja Wrocławska.  

 

 



Edukacja patriotyczna nauczycieli 

21-22.pażdziernika nauczyciele naszej szkoły- 

przedstawiciele Komisji Wychowania Patriotycznego - 

uczestniczyli w dwudniowej Konferencji Edukacyjnej 

,,Szlakiem Miejsc Pamięci – Fordońska Dolina Śmierci”. 

Nawiązywała ona do projektu ,,Edukacja w Miejscach 

Pamięci”, stanowiąca uzupełnienie oferty edukacyjnej szkół 

dla nauczycieli. Organizatorem szkolenia był Instytut 

Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.  

 

 



Medal Prio Patria 

 

 

Jest on przyznawany od 2011 roku przez  Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za 

szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o 

niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

27 października o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej 

wrocławskiego Ratusza odbyła się uroczystość 

wręczenia Medali „PRO PATRIA” nauczycielom  

i szkołom zrzeszonym w Dolnośląskiej Rodzinie Szkół 

im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.   

Z naszej szkoły odznaczenie otrzymali nauczyciele: 

 

p. Lucyna Cempel- dyrektor  

p. Mirosława Krzemińska- wicedyrektor 

p. Iwona Michlaska 

p. Agnieszka Nowak – Burchacka 

 

 



Edukacja w Miejscach Pamięci 

 

Jest to Projekt, w którym uczestniczą uczniowie wrocławskich 

szkół. Realizacja projektu finansowana jest przez Departament 

Edukacji natomiast wsparcie merytoryczne udzielają 

pracownicy WCDN. 

W ramach projektu uczniowie klas piątych uczestniczyli:  

27. października klasa 5a w wyjściu do Centrum Historii 

Zajezdnia w ramach akcji „Edukacja w Miejscach Pamięci”. 

 

W Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej historię opowiada się  

w pasjonujący sposób, ale tym razem nie tylko wojenną, a także z okresu stalinizmu, 

komunizmu i współczesną. W tym miejscu historia opowiadana jest wspomnieniami, 

historiami i przedmiotami, które wrocławianie przywieźli do swojego nowego domu „celu 

wielkiej wędrówki Polaków”. Centrum Historii Zajezdnia ma stać się przestrzenią 

publiczną, centrum życia kulturalnego, miejscem budowania nowej tożsamości i poczucia 

wspólnoty. 

 

 

23 listopada klasa 5b uczestniczyła w zajęciach w 

Muzeum Archeologicznym. 

 

 



Projekt edukacyjny  

,,Uczniowie Szkół Dolnośląskich Opiekują się 

Miejscami Pamięci Narodowej” 

Uczniowie naszej szkoły opiekują się Obeliskiem przy ul. 

Bardzkiej. Poświęcony jest on pamięci służb mundurowych 

pomordowanych przez NKWD na terenie Katynia, 

Starobielska, Miednoje i w innych Miejscach Kaźni Narodu 

Polskiego na 

Kresach. 

 

 

 

 



 

 

,,Mamy Niepodległą”. 

Muzeum Józefa Piłsudskiego  

w Sulejówku organizuje IV edycję 

akcji  ,,Mamy Niepodległą”. 

 

Akcja polega na wysyłaniu życzeń związanych 

z  Rocznicą Narodowego Święta Niepodległości.  

W ramach wieloletniej współpracy z klubem  nauczycieli 

historii działającym przy Muzeum, włączamy się do wspólnej  

akcji. W tym roku Samorząd Szkolny przesłał  100 kartek  

z życzeniami skierowanymi do Kombatantów, Szkół 

należących do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej 

i Bohaterów AK oraz instytucji współpracujących z naszą 

szkołą. 

 



 

 

Karta Pocztowa z Muzeum Józefa Piłsudskiego 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

11. listopada uczniowie wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli w 

obchodach Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto Mszą w Kościele 

Garnizonowym p.w. św. Elżbiety, następnie odbył się apel 

niepodległościowy na pl. Gołębim. Uroczystości zakończyła Wesoła Parada 

uczniów, przedszkolaków, ulicami wokół wrocławskiego Rynku.  

 

 

 

 

„Jedynie czyn ma znaczenie…” 

J. Piłsudski 

 

 

 



23 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość 

patriotyczna, której hasłem było: 

 

 

 

 

 



Jak co roku nasza szkoła włącza się w konkursy 

organizowane przez Dolnośląską Rodzinę Szkół im. Armii 

Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. W grudniu zostały 

ogłoszone dwa konkursy: Konkurs Literacki i Plastyczny: 

 „Wierszem, prozą i obrazem o Bohaterach AK” 

W grudniu w naszej szkole organizowana była zbiórka darów dla  Polaków 

na Kresach.  

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław  

od kilkunastu lat organizuje zbiórkę świątecznych 

darów dla Polaków mieszkających za wschodnią 

granicą. Na Kresach żyje wielu naszych Rodaków, 

którzy w czasie Świąt Bożego Narodzenia czekają na 

prezent z Ojczyzny. To bardzo ważna chwila w roku, 

kiedy łączą się ludzie, których rozdzieliła historia. 

Jest to nie tylko świąteczny upominek, ale również 

wyraz pamięci o tych, którzy nie z własnego wyboru 

muszą żyć poza granicami swojej Ojczyzny.  


