
 

We wrześniu  obchodziliśmy rocznicę  powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego.  

Święto zostało ustanowione przez Sejm w drodze uchwały 11 września 

1998 roku. Data święta jest nieprzypadkowa – 27 września 1939 roku, 

w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna 

organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. 

Zapoczątkowało to powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.  

Wrocławskie obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele 

Garnizonowym św. Elżbiety w ceremoniale wojskowym. Następnie 

złożono kwiaty w Kaplicy Polskiego Państwa Podziemnego. 

Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Dolnośląski, Oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Światowy Związek 

Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Dolnośląski. 

 



 

W dniach 17 i 18 października 

nauczyciele naszej szkoły – 

członkowie Zespołu 

Wychowania Patriotycznego 

uczestniczyli w wyjazdowej 

konferencji edukacyjnej do 

Kielc i Krakowa. Celem 

konferencji była  edukacja 

nauczycieli szkół Dolnego 

Śląska w obszarze wychowania 

patriotycznego - 

zgodnie z maksymą 

rzymską: ,,Historia 

jest nauczycielką 

życia, zwierciadłem 

czasów, płomieniem 

prawdy, zwiastunką przyszłości”. Organizatorem wyjazdu był IPN.  

 



  

Projekt  realizowany jest we współpracy Fundacji ,,Dzielnica Wzajemnego 

Szacunku Czterech Wyznań” z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego we 

Wrocławiu oraz Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem 

projektu jest kształtowanie postaw tolerancji i szacunku do innych religii 

przekonań, ale równocześnie budzenie dumy z naszej historii. Nasza szkoła 

bierze udział w projekcie od 7 lat. W bieżącym semestrze uczniowie klasy 5a 

uczestniczyli : 

-  23 października w warsztatach muzealnych w Arsenale 

- 6 listopada w lekcji muzealnej na Cmentarzu Żydowskim 

 

 

 

31 października uczniowie klasy 7b uczestniczyli w lekcji historii w Golgocie Wschodu. 

Tematem były losy zesłańców na Sybir i historia Zbrodni Katyńskiej. Dowiedzieliśmy się 

tam wielu ciekawych rzeczy, zajęcia zaczęły się w kościele, którego wystrój nawiązywał 

do tych dwóch wydarzeń. Ściany miał pomalowane na dwa kolory: biały i zielony. Przez 

białą część ściany przebiegał ciemnoczerwony pas; było to nawiązanie do Zbrodni 

Katyńskiej - kolor biały oznaczał czystość polskich oficerów, a czerwony pasek krew, 

zielony był nawiązaniem do wywózek ludzi  na Syberię,  zesłańcy przechodzili przez tajgę 

i stepy.   



Potem przeszliśmy do sali, w której były pamiątki przechowane przez Sybiriaków.  

Zobaczyliśmy książkę napisaną i zilustrowaną przez córkę osoby, która była na Syberii. 

Autorka wzorowała się na pamiętniku swojej babci i opowiadań rodziców. Po obejrzeniu 

wszystkiego przeszliśmy na cmentarz, gdzie zapaliliśmy znicze. 

 

 

 

 

na kresowe cmentarze… 

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie naszej 

szkoły wraz z rodzicami włączyli się w realizację 

projektu ,, Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. 

Zebrane znicze zapłoną na wielkich narodowych 

nekropoliach na Rossie w Wilnie, na Cmentarzu 

Łyczakowskim we Lwowie , ale również na polskich 

cmentarzach na Ukrainie. Podczas tegorocznych wakacji remontowane były przez 

młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu 

Polaków nie zapalił nigdy nawet jednej lampki. 

 



 
W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości jedną z wrocławskich inspiracji był 

,,Bieg dla niepodległej. Wydarzenie to odbyło się w dniu 24 października, jego 

Organizatorem był Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych we Wrocławiu. 

Uczestnicy biegu (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, średnie) spotkali 

się pod pomnikiem Juliusza Słowackiego. Każda placówka otrzymała puzzla, który 

był częścią obrazu układanego wspólnie przed Urzędem Wojewódzkim. Bieg 

został zakończony pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Następnie 

uczestnicy  biegu przeszli pod Urząd Wojewódzki gdzie wspólnie z Wojewodą 

Dolnośląskim i Dolnośląskim Kuratorem odśpiewali hymn państwowy oraz dwie 

pieśni patriotyczne. 

. 

9 listopada o godz.11.11 przedszkolacy, 

uczniowie oraz placówki oświatowe w 

kraju i za granicą śpiewali  

4 zwrotki hymnu państwowego. 

Pomysłodawcą tego działa działania była 

Minister Edukacji Narodowej oraz 

Rada dzieci i młodzieży.  

 

W naszej szkole w tym 

przedsięwzięciu uczestniczyły 

wszystkie zespoły klasowe. Dzięki  

takim działaniom 100 Rocznica 

Odzyskania Niepodległości zapisała 

się w historii każdego przedszkolaka, 

szkoły i placówki oświatowej jako 

pamiątka dla  przyszłych pokoleń. 

 

 



 

Od wielu lat uczniowie dolnośląskich szkół realizują projekt Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty, opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej. Nasza szkoła pełni 

piecze nad Obeliskiem znajdującym się na cmentarzu 

przy ul. Bardzkiej, który poświęcony jest poległym 

przedstawicielom służb mundurowych zamordowanych w 

Obozach i miejscach kaźni byłego ZSRR. 

Współpracujemy z Dolnośląską Rodziną Katyńską. Na 

tym cmentarzu uczniowie pamiętają o zmarłym 

kombatancie, Wielkim Przyjacielu naszej społeczności 

szkolnej – Śp. Władysławie Załłogowiczu – pseudonim 

„Felek”. W przeddzień Święta Zmarłych złożyliśmy 

wiązanki kwiatów i zapaliliśmy symboliczne lampki. 

 

 

 

 

 

  

 Program Edukacji Społecznej. 

Już drugi rok w ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego 

realizujemy projekt edukacji społecznej, w ramach, którego współpracujemy z 

edukatorami tej instytucji. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach 

przeprowadzonych przez dziennikarkę  Magdalenę Witewską. Poprzez ćwiczenia 

poznawali tajniki pracy dziennikarza, między innymi tworzyli wywiad na podstawie 

sądy ulicznej. Program jest finansowany przez Departament Edukacji. 



 

 

11 listopada tradycyjnie we w naszym mieście obyła 

się Radosna Parada Niepodległości.  

W bieżącym roku miała ona szczególny wymiar, 

gdyż obchodzimy 100 rocznicę Odzyskania przez 

naszą Ojczyznę wolności, mamy Niepodległą! 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli – jako Poczet Sztandarowy 

we Mszy świętej w Kościele Garnizonowym, następnie ruszyliśmy pochodem wraz  

z Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego, pocztami sztandarowymi 

kombatantów, organizacji państwowych, wrocławskich szkół na plac Wolności, 

gdzie odbywały się główne uroczystości. Druga grupa uczniów wraz  z Dyrektorem 

szkoły, nauczycielami i rodzicami reprezentowała szkołę w tej patriotycznej 

uroczystości. Stanowili oni zwartą część pochodu – jako Czerwone 

Maki.  



 

 

                            



 

W dniu 20 listopada w szkole 

odbył się uroczysty apel z 

okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości. Wśród osób 

zaproszonych honorowe 

miejsce zajęli kombatanci 

zaprzyjaźnieni z naszą szkołą, 

przedstawiciele: Światowego 

Związku Żołnierzy  Armii 

Krajowej Oddział Wrocław,  

Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej Obwód Krzyki, 

Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Sybiraków, Związku Piłsudczyków. 

Bardzo dziękujemy za przybycie przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej 

Odział Wrocław, Dolnośląskiego Kuratorium, organizacji związkowych, 

przedstawicielom rad osiedla  księżą z Parafii na Wojszycach na czele z 

księdzem proboszczem. Cieszymy się, że w tej ważnej uroczystości wzięli udział 

rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Podczas reprezentowanego montażu , 

śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Uczniowie i goście , żegnali się słowami piosenki 

,,Bo wszycie Polacy to jedna rodzina”. Słowa te można było słyszeć z ust naszych 

uczniów podczas kolejnych przerw. Myślę, ze był to obraz żywego patriotyzmu , 

którego uczniowie uczą się w naszej szkole. 

 



 

25 listopada Poczet Sztandarowy uczestniczył w 

uroczystej Mszy św. w Kościele Garnizonowym ku 

czci Matek Polek. Po Mszy odbyła się uroczystość 

odsłonięcia tablicy memoratywnej poświęconej 

Matkom. Tablica ufundowana została przez 

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 

IPN we Wrocławiu. Uczniowie złożyli 

okolicznościową wiązankę kwiatów. Podczas Mszy 

biskup skierował słowa podziękowania dla uczniów 

naszego Pocztu Sztandarowego za godne 

uczestnictwo w tej uroczystości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 listopada uczniowie klasy 4a oraz uczniowie z Ukrainy, którzy realizują 

obowiązek szkolny w naszej szkole uczestniczyli w VII Festiwalu Kultury 

Ukraińskiej .  

Organizatorem tego 

wydarzenia jest Związek 

Ukraińców we Wrocławiu oraz 

Honorowy Konsul Ukrainy. 

Spotkanie służy poznaniu 

piękna kultury obu narodów. 

Poznawanie piękna tanecznej 

kultury narodu polskiego i 

ukraińskiego. Stanowi rozwój 

edukacji międzykulturowej, 

której podstawą jest 

akceptacja odmienności, różnorodności oraz wzajemna tolerancja. 

 

 

 

 

 



 
26 listopada  2018 roku ,to szczególna data dla polskich Kobiet - 100 lecie uzyskania praw 

wyborczych. Uczniowie klas szóstych podczas lekcji historii uczestniczyli w debatach na 

temat Praw kobiet w świecie oraz naszym paostwie. Często dyskusje miały bardzo burzliwy 

przebieg, dziewczęta niejednokrotnie stwierdzały, że kobiety mają prawa wyborcze w 

naszym paostwie, ale są dyskryminowane przez mężczyzn. Oczywiście chłopcy przytaczali 

swoje kontrargumenty. Pomimo wielu emocji dochodziliśmy do kompromisów. Myślę, że 

taka forma zajęd jest bardzo potrzebna i stanowi elementy przygotowania do życia  

w społeczeostwie. 

 


