
 

 

 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

9 listopada  przedszkolacy, uczniowie oraz placówki oświatowe  

w kraju i za granicą śpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. 

Pomysłodawcą tego działania była Minister Edukacji Narodowej oraz 

Rada Dzieci i Młodzieży. W naszej szkole w tym przedsięwzięciu 

uczestniczyły wszystkie zespoły klasowe. Dzięki  takim działaniom 101 

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 –  

ś.p. 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 Witeską. Poprzez ćwiczenia poznawali tajniki pracy 

dziennikarza, między innymi tworzyli wywiad na podstawie sądy 

ulicznej. Program jest finansowany przez Departament Edukacji. Za 

pozyskane środki zakupiliśmy aparat fotograficzny. 

 

 

 

 

11 listopada tradycyjnie w naszym mieście obyła się Radosna Parada 

Niepodległości. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli – jako Poczet 

Sztandarowy we Mszy świętej w Kościele Garnizonowym. 



 

 

 

 

 

 

W dniu 16 listopada 2019r. w szkole odbył się 

uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania 

niepodległości ,,Jak zachować przeszłość dla 

przyszłości.?” Wśród osób zaproszonych honorowe 

miejsce zajęli kombatanci zaprzyjaźnieni z naszą 

szkołą, przedstawiciele: Światowego Związku 

Żołnierzy  Armii Krajowej               gen. Stefan „Grot” Rowecki 



 

 

Oddział Wrocław,  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

Obwód Krzyki, Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Sybiraków, 

Związku Piłsudczyków. 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 Wszyscy Polacy 

to jedna rodzina… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jest to projekt realizowany przez szkoły należące do Dolnośląskiej 

Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK. Tematem 

tegorocznej edycji była ,,Armia Krajowa w kulturze”. Celem projektu 

było przybliżenie uczniom historii  żołnierzy AK związanych z kulturą 

oraz uświadomienie jak wielką rolę odgrywała  kultura w okupowanej 

Polsce .Spotkanie rozpoczęło się o godz.18.00, uczniowie zostali 

podzieleni na bataliony, wybrano dowódców pododdziałów, omówiono 

zasady rywalizacji i przebiegu nocy. Uczniowie pracując w batalionach 

samodzielnie badali źródła historyczne, uczestniczyli w  zmaganiach 

wojennych (o charakterze konkurencji sportowych).  



 

 

Elementami integracyjnymi były tańce między innymi Belgijka, pieśni 

patriotyczne oraz wspólna  kolacja. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Członków niepodległościowej konspiracji , którzy po 

zakończeniu II wojny światowej podjęli nierówną 

walkę z komunistyczną władzą, określamy mianem 

Żołnierzy Wyklętych lub Niezłomnych. Symbolem 

bohaterstwa i niezłomności w walce o niepodległość 



 

 

stali się między innymi Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna.  

W naszej szkole w pierwszym tygodniu marca uczniowie wraz z 

nauczycielami zorganizowali następujące wydarzenia edukacyjne na 

ten temat: gazetki tematyczne, prezentacje multimedialne, plakaty, 

portrety. 

                                       

 

„Kochajcie  ojczystą ziemię,  

Kochajcie  swoją swie tą wiarę 

tradycję własnego narodu. 

Wyrośnijcie  na  ludzi  honoru. 

zawsze  wierni  uznanym 

przez  siebie  wartościom.” 

                                                                              Rotmistrz Witold Pilecki 

 


