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Pamięć naszych uczniów ojczyźnie,
o jej tradycjach, zwyczajach oraz najważniejszych
wydarzeniach historycznych wybitnych postaciach z historii, ale też o zwykłych ludziach, którzy
cierpieli tylko dlatego, że byli Polakami, w kolejnych miesiącach objawiała się w różny sposób:

Światełko pamięci:
- na grobie Franciszka Ksawerego Ostrowskiego,
- dla ofiar stanu wojennego,
- 10 kwietnia w dniu rocznicy katastrofy smoleńskiej na symbolicznym pomniku na
cmentarzu przy ulicy Poprzecznej,

- przy dębie pamięci poświęconym Władysławowi Borżymowi.

Miejsce pamięci
Dnia 06.06.2018 r. na cmentarzu sw. Józefa odbyła patriotyczna uroczystość "Przywracanie
pamięci" zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 9 w Olsztynie. To bardzo szczególne
wydarzenie wpisuje się w szereg działań podejmowanych w czasie, gdy obchodzimy stulecie
Odzyskania Niepodległości.
Przypominamy o twórcach Niepodległości, o wydarzeniach, które doprowadziły do
odzyskania Niepodległości, ale nie pamiętamy o tych, mniej znaczących, którzy równie mocno
pragnęli wolności i do niej dążyli.
Podkreślał ten fakt jeden z zaproszonych gosci -pan Dawid Zagził z Delegatury IPN w
Olsztynie.
"Bardzo często mówimy o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Wincentym Witosie i
wielu innych, a czasami zapominamy o innych, może mniej znanych, ale przecież których
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zasługi sprawiły, że w 1918 roku się udało, a potem w 1920 roku udało się niepodległość obronić.
Bez nich niepodległości by nie było".
Kto zasłużył na naszą pamięć i uznanie? Właśnie generał Franciszek Ksawery Ostrowski.
Urodził się w roku 1866, był synem powstańca styczniowego, uczestniczył m.in. w wojnie
rosyjsko-japońskiej, w bitwach podczas I wojny światowej oraz w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 roku. Za ofiarną pracę wojskową i obywatelską otrzymał w 1934 roku Medal
Niepodległości. W 1945 roku zamieszkał w Olsztynie, zmarł w 1957 roku.
Dlaczego właśnie ten człowiek zwrócił naszą uwagę? Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9
razem z nauczycielką historii, odwiedzając w październiku zabytkowy cmentarz św. Józefa
położony niedaleko naszej szkoły, odkryli grób generała.
Od tego momentu zaczęli się interesować tym bohaterem i opiekować jego grobem.
Niedługo potem w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Instytut Pamięci Narodowej zorganizował konkurs „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia
Niepodległej”. Jego ideą było upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną
Rzeczpospolitą, odznaczonych przed 1939 rokiem Krzyżem lub Medalem Niepodległości.
Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie przystąpiła do tego konkursu.
Uczennica tej szkoły -Wiktoria Maksymiuk zaczęła szukać materiałów, które przedstawiały
szlak bojowy generała z Rosji do Polski. Odwiedziła wiele instytucji w Olsztynie, ale to w
archiwum wojskowym w Warszawie znalazła ich najwięcej i najbardziej wartościowych.
Na cmentarzu św. Józefa odbyło się podsumowanie konkursu, podczas którego Wiktoria
Maksymiuk ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie przybliżyła postać gen. Ostrowskiego. W
uroczystości, oprócz uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, wzięli udział zaproszeni
goście: pani Jolanta Lubojemska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, pan Dawid
Zagził - pracownik IPN, oddział w Olsztynie, pan Wojciech Ciesielski -historyk i członek
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pan Zbigniew Majchrzak Uniwersytetu Nowoczesnego
Obywatela oraz ksiądz Józef Bach -kapelan ZHR -u.
Franciszek Ksawery Ostrowski to był dobry, odważny żołnierz i oddany Polsce człowiek,
który miał duży wkład w odzyskanie Niepodległości. Dlatego warto o nim pamiętać nie tylko w
związku uroczystymi obchodami 100- lecia Niepodległości, ale też w innych okolicznościach.
To miejsce pamięci będzie systematycznie odwiedzane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9
i zostanie otoczone niezwykłą troską jako symbol naszej tożsamości, świadectwo naszych
korzeni i historii, bo bez przeszłości nie ma przyszłości.
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Przeprowadzanie szkolnych konkursów plastycznych.
W tym roku w nieco inny sposób uczczono Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Został przeprowadzony konkurs na komiks przedstawiający moment uchwalenia
konstytucji. Wzięły w nim udział klasy IV i V.

Udział w konkursach plastycznych i sprawdzających wiedzę z zakresu historii
organizowanych przez różne podmioty.
Uczniowie naszej szkoły wykonali prace w ramach konkursu "Katyń -Pamiętamy"
organizowanego przez Przedszkole nr 37 w Olsztynie.

Przystąpiliśmy również do konkursu "Orzeł -nasza duma" organizowanego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kancelarię Senatu RP. Uczniowie z klas V i VI
wykonali różnorodne prace z orłem umieszczonym w centralnym miejscu: statek marzeń,
poduszkę oraz ilustrację.
4. Organizowanie obchodów świąt państwowych w naszej szkole.
Dnia 12 IV 2018 r. w naszej szkole świętowaliśmy 1. Rocznicę posadzenia Dębu
Katyńskiego poświęconego pamięci podporucznika Władysława Borżyma. Uczniowie
wraz z nauczycielami uczestniczyli w apelu przypominającym sylwetkę Bohatera, jego
śmierć w Katyniu oraz tradycję sadzenia Dębów Pamięci. Dąb, który rośnie przed naszą
Szkołą został posadzony jako 5517. Przystępując do Programu, zobowiązaliśmy się dbać
o niego i upamiętnić Bohatera na terenie naszej placówki. Wspominaliśmy postać
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podporucznika w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów klasy Va,
przemawiając słowami trudnej historii, słowami jego listów czy poezji obozowej. Całość
wzbogacona została występem chóru szkolnego i solistki.

Dodatkowo, owo od dnia 10.04.2018 r. w szkolnej sali gimnastyczne można było
obejrzeć wystawę poświęconą wydarzeniom katyńskim. Została ona wypożyczona z
olsztyńskiego oddziału IPN.
W środę dnia 02.05.2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie upamiętnili
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Odbył się uroczysty apel, czasie którego
odtańczono taniec z flagami oraz odśpiewano kilka patriotycznych piosenek o ojczyźnie.
Na koniec wykonano wspólne biało- czerwone zdjęcie. Uroczystość poprzedziły liczne
działania dzieci zachęcające do wywieszenia flagi w tym dniu. Przygotowały
chorągiewki, które zostały podarowane mieszkańcom okolicznych bloków, aby
zaprezentowali je w swoich oknach. Ponadto przygotowały plakaty i ulotki zachęcające
do wywieszenia flagi, a szkołę przyozdobiły biało - czerwonymi flagami.
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Udział w konkursach pieśni patriotycznej oraz
Olsztynem.

recytatorskich związanych z Warmią i

Dnia 25.05.2018 r. w Jezioranach odbyła się jedenasta edycja Festiwalu Piosenki i Pieśni
Patritycznej pod hasłem „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Podczas festiwalu
zaprezentowało się ponad trzydziestu młodych wykonawców z Warmii i Mazur, którzy
przyjechali do Jezioran, aby wyrazić swój patriotyzm. Patronem medialnym
jeziorańskiego festiwalu było Polskie Radio Olsztyn. Naszą szkołę reprezentował Michał
Zieliński. Uczestnicy wykonali po jednym utworze. Do wyboru mieli piosenki wojskowe,
partyzanckie pieśni minionych okresów, piosenki z okresu Powstania Warszawskiego
oraz współczesne piosenki i pieśni patriotyczne po 1945 roku.
Michał zdobył nagrodę specjalną Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.

Przygotowanie gazetek tematycznych, prezentacji multimedialnych.
Dnia 01 marca wyświetlono prezentację multimedialną ukazującą działalność i zasługi
Żołnierzy Wyklętych.
W związku ze Świętem Flagi wykonano gazetki i prezentacje multimedialne informujące
o historii powstania flagi, które zostały wyświetlone na korytarzu przy wejściu do szkoły.

Dnia 04 maja w związku z Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja uczniowie klasy VII
A przygotowali plakaty wyjaśniające, czym jest konstytucja, jaką rolę odgrywa w życiu
obywateli, wymienili najważniejsze polskie konstytucje oraz przybliżyli burzliwe dzieje
uchwalania Konstytucji 3 maja. Ponadto na korytarzu przy wejściu do szkoły została
wyświetlona prezentacja multimedialna poświęcona tym samym zagadnieniom.
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Czynny udział w obchodach świąt państwowych.
Dnia 01.03.2018r. o godzinie 12:00 pod pomnikiem Armii Krajowej i Podziemnego
Państwa Polskiego Olsztynie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych Uczestniczyła w nich grupa uczniów z naszej szkoły.
Organizatorem olsztyńskiej uroczystości był Niezależny Związek Żołnierzy Armii
Krajowej (NZŻAK).

Dnia 13 kwietnia 2018 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wojewódzkich
obchodach 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbywającej się pod hasłem „Katyń…ocalić
od zapomnienia. Pamięć o bohaterach." Miejscem uroczystości był Urząd Wojewódzki w
Olsztynie. Poprzez swoją obecność uczcili pamięć o zamordowanych polskich oficerach
oraz mogli wziąć udział w swoistej lekcji historii naszej ojczyzny.

Dnia15 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wojewódzkich obchodach 78.
Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 8. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość
zorganizowali: wojewoda warmińsko-mazurski, prezydent Olsztyna, stowarzyszenie
Rodzina Katyńska i dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Najpierw
wzięli udział w uroczystej mszy świętej, która została odprawiona przez arcybiskupa
seniora Edmunda Piszcza w kościele Serca Jezusowego. Później uczestniczyli w drugiej
części uroczystości, która odbyła się cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej w
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Olsztynie przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej i przy obelisku upamiętniającym
ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Na koniec zapalili znicz- światełko pamięci.

W czwartek, 3 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkich obchodach
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Olsztyńskie świętowanie tej niezwykłej
rocznicy rozpoczęto od mszy świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił Arcybiskup
Metropolita Warmiński Józef Górzyński. w bazylice konkatedralnej Świętego Jakuba w
Olsztynie. Później odbył się oficjalny przemarsz na plac Konsulatu Polskiego. Pod
Kolumną Orła Białego złożono kwiaty i wysłuchano okolicznościowych przemówień.

Uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez różne instytucje.
Dnia 17 kwietnia członkowie kółka historycznego uczestniczyli w warsztatach „Z flagą
narodową przez najnowszą historię Polski”, które poprowadził pan Dawid Zegziłpracownik IPN- u.

Klasa VII b wzięła udział w niezwykłej lekcji historii "Przystanek Niepodległość", którą
poprowadził pan Dawid Zegził- pracownik IPN- u.
Przeprowadzenie specjalnych lekcji, pogadanek, debat oksfordzkich poświęconych ważnym
wydarzeniem i postaciom historycznym.
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17.01.2018 uczniowie klasy 7a debatowali po raz pierwszy w formacie debat
oksfordzkich. Nowoczesna metoda badania historii spodobała się debatującym uczniom,
a kolejne osoby z klasy 7a wyraziły chęć udziału w następnej debacie historycznej.
Przedmiotem debaty była teza: "Powstanie Styczniowe przyniosło więcej korzyści niż
strat". Uczniowie przygotowali się do debaty bardzo dobrze, dokładnie analizując
wszystkie aspekty świadczące zarówno za wybuchem powstania jak i przeciw.
Klasa 7a podczas drugiej debaty oksfordzkiej pochyliła się nad tezą: "Wielka Emigracja
po powstaniu listopadowym była lepszym rozwiązaniem niż pozostanie w kraju".
Uczniowie przygotowali się w nowych składach debatanckich do kolejnej potyczki
słownej na argumenty. Debata ostatecznie zakończyła się wygraną opozycji, ale godnym
uwagi jest fakt, iż wystąpienia poszczególnych mówców były dłuższe niż podczas
pierwszej debaty, a uczniowie w ewaluacji doszli do wniosku, że teza drugiej debaty była
trudniejsza. Dzięki nowoczesnej formie nauki uczniowie poznali nie tylko zasady
argumentacji, ale również kształtowali własne spojrzenie na wydarzenia historyczne.
Klasy VI uczestniczyły w lekcjach poświęconych katastrofie smoleńskiej oraz "Irena
Sendlerowa- pamięć o Polakach ratujących Żydów".
Oglądanie przedstawień ukazujących dramatyczne momenty z historii Polski.
Dnia 27 kwietnia klasa VIII i II B obejrzały w CEIK-U spektakl taneczny inspirowany
historią Sybiraków.
Nauka piosenek i wierszy związanych z ojczyzną, Polską, Warmią i bohaterami historycznymi
na lekcjach muzyki, języka polskiego i zajęciach dodatkowych.
Wszystkie opisane działania miały pozytywny wpływ na uczniów, uwrażliwiły ich na
otoczenie i uczyły emocjonalnego reagowania na fakty i prawdę historyczną. Podkreślaly
przywiązanie do rodzinnego kraju oraz rozwijały świadomość historyczną Pozwalały na
zrozumienie związków przeszłości z teraźniejszością. Rozwijały świadomość przynależności
regionalnej i narodowej. Uwidaczniły przywiązanie do tradycji historycznej. Ponadto uczyły
przyjmowania odpowiedniej postawy i właściwego zachowania w miejscach pamięci
narodowej oraz szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń.

