3 września 2019 r. o godz. 1000 odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego
wielofunkcyjnego. Był to długo wyczekiwany moment nie tylko dla pracowników szkoły, ale przede
wszystkim dla naszych uczniów.
W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wzięli udział zaproszeni goście:
Pan Jacek Sutryk - Prezydent Miasta Wrocławia
Pani Renata Granowska – Wiceprezydent Wrocławia, a zarazem osoba zajmująca się edukacją,
Pani Olga Walewska -Siekierka – Prezes Dolnośląskiego Związku Szermierczego
Pani Barbra Błoch – kierownik Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Departamencie Edukacji
Ks. Stanisław Krzemień Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela
Pan Wojciech Świderski – przewodniczący Rady Osiedla Wojszyce
Pani Maria Gandecka – przewodnicząca Rady Rodziców wraz z Prezydium RR
Pan Piotr Falkowski – mieszkaniec Wojszyc a zarazem osoba zaangażowana w pomoc szkole.
Rodzice, mieszkańcy osiedla Wojszyce, uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły.
Wszystkich zebranych powitała Dyrektor szkoły Pani Lucyna Cempel, która w swoim
przemówieniu wyraziła radość i satysfakcję z faktu, iż uczniowie po wielu latach doczekali się tak
pięknego wielofunkcyjnego boiska sportowego z którego będą mogli codziennie korzystać, rozwijając
swoje umiejętności sportowe , a mottem niech będą słowa Jana Pawła II:
„Sport jest radością życia, zabawą, świętem, a więc jako takie niech będzie cenione”
Ponadto pani Dyrektor w serdecznych słowach podziękowała Panu – Jackowi Sutrykowi –
Gospodarzowi Miasta Wrocławia , za podjęcie decyzji i działań, które przyczyniły się do powstania
tak pięknego obiektu. Podziękowania złożyła także, na ręce Pani Barbary Błoch, Panu Jarosławowi
Delewskiemu – Dyrektorowi Departamentu Edukacji, który zawsze ze zrozumieniem i przychylnością
patrzy na potrzeby naszej szkoły. Ciepłe słowa podziękowania, były również skierowane do Pana
Piotra Falkowskiego, za ogromne zaangażowanie w pomoc szkole.
Słowa podziękowania padły w stronę Zarządu Inwestycji Miejskich oraz wykonawcy Pana
Sylwestra Syguta, który rzetelnie i w terminie oddał gotowy obiekt do użytku.
Następnie głos zabrał Pan Jacek Sutryk, który m.in. życzył, aby obiekt sportowy długo i dobrze
służył wszystkim dzieciom.
Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali Pan Jacek
Sutryk i Pani Renata Granowska , Prezydenci Miasta Wrocławia wraz z poproszonymi do siebie
uczniami.
Chwilę później ksiądz Stanisław Krzemień Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela,
poświęcił boisko.
Uczniowie w podzięce zaprezentowali program artystyczno-sportowy przygotowany przez
klasę sportową szermierczo – koszykarską i kadrę koszykówki pod kierunkiem nauczycieli
wychowania fizycznego: Pana Jarosława Dzikowskiego, Pana Rolanda Gromadę i Pana Macieja
Sosnowskiego.
Cała uroczystość została uwieczniona na zdjęciach wykonanych przez Panią Magdalenę Dubiel.
Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim za udział w uroczystości, a także tym, którzy
przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia, gościom za uświetnienie uroczystości swoją
obecnością zapraszając do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej.

