
Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku 
ul. Daszyńskiego 12 
57-300 Kłodzko 
 

Informacje o realizacji projektu Rodacy – Bohaterom 
 
Cele projektu: 

1. Kształcenie tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i obywatelskich. 
2. Poznanie powojennych losów żołnierzy Polski Podziemnej działających na Kresach. 
3. Kształcenie poczucia więzi z Polakami mieszkającymi na Kresach. 
4. Kształcenie empatii. 
5. Kreatywna współpraca w grupie i integracja klasowa. 
6. Współpraca i integracja rodziców z zespołami klasowymi. 
7. Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi plastycznej w formie kartki okolicznościowej  
    oraz poszukiwanie nowych środków wyrazu. 
8. Rozwijanie umiejętności redagowania form wypowiedzi pisemnej: list, kartka pocztowa, wiersz. 
9. Dbałość o estetykę wypowiedzi plastycznej i literackiej. 

 

Uczestnicy projektu: uczniowie Zespołu Szkół Społecznych 
Zasięg projektu: szkoła i środowisko lokalne 
Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2014 
 
Planowane efekty projektu:  
- potrawy przygotowywane przez zespoły klasowe w szkolnej kuchni przy organizacyjnym wsparciu  
  rodziców (zakup półproduktów, pomoc w przyrządzaniu potraw); 
- kwota zebrana podczas realizacji projektu w szkole; 
- kwota zebrana podczas Lekcji Śpiewania Pieśni Patriotycznych w dniu 11.XI.2014 w Centrum  
  Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku (za zgodą ks. proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Św.); 
- karki okolicznościowe dla kombatantów wykonane przez uczniów (świąteczne, noworoczne,  
  wyrażające podziękowania, laurki) wg własnego pomysłu i z użyciem wybranej techniki plastycznej; 
- wzrost poczucia tożsamości narodowej; 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby starszych ludzi. 
 
Ewaluacja projektu: 
- dokumentacja fotograficzna 
- bieżące wpisy o przebiegu projektu na stronie internetowej szkoły  
- artykuł o przebiegu projektu w Spotkaniach z Polską kolportowanych w środowisku lokalnym  
  podczas Lekcji Śpiewania Pieśni Patriotycznych w dniu 11 listopada 2014 
 
Koordynator projektu: 
Joanna Sapieha - nauczyciel sztuki i wiedzy o kulturze 
Jan Sapieha - uczeń kl. 2 SLO 
 
Osoby i instytucje wspomagające projekt: 
rodzice, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku, Centrum Kultury 
Chrześcijańskiej, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe 
_________________________________________ 
 
  Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku to niewielka, licząca 150 uczniów placówka, w skład 
której wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Klasy liczą od 7 do 16 osób. 
W projekt Rodacy-Bohaterom zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele.  
 
Podczas realizacji projektu uczniowie: 
- poznali fakty z najnowszej historii Polski: losy żołnierzy Polski Podziemnej po wkroczeniu wojsk  
  sowieckich na Kresy dawnej Rzeczpospolitej, kształtowanie granic powojennej Polski,  
  repatriacje (m.in. na Ziemię Kłodzką), współczesne życie codzienne i prawa mniejszości polskiej  
  na Litwie, Białorusi i Ukrainie; 
- zaprojektowali i wykonali kartki okolicznościowe oraz zredagowali życzenia i podziękowania dla  
  kombatantów w wybranej formie (list, kartka pocztowa, wiersz). 
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- wraz z wychowawcami oraz przy współudziale rodziców wymyślali sposoby, jak zebrać pieniądze dla    
  kombatantów. I tak: 
 
Klasa 1 sp - zbierała makulaturę i wykonała piękne kartki okolicznościowe. 
Klasa 2 sp  - zbierała makulaturę, wykonała kartki, a w kuchni przygotowała tosty. Drugale 
     stworzyli też hasło "Budujemy mosty między nami a Kombatantami". 
Klasa 3 sp  - zbierała makulaturę, wykonała kartki, wraz z rodzicami sprzedawała ciasta, a do  
      uzyskanych pieniędzy dorzuciła kwotę 41,70 zł zarobioną na sprzedaży własnoręcznie  
      robionych bransoletek i przeznaczoną pierwotnie na zakup klasowej piłki. 
Klasa 4 sp  - wykonała kartki, wraz z rodzicami przygotowała i sprzedawała ciasta, trzej muzykanci  
     uzbierali do kapelusza 6,97 zł podczas występów na szkolnym korytarzu, trzej chłopcy  
     wraz z rodzicami przygotowali biało-czerwone kwiatki, które przypinali ofiarodawcom  
     podczas kwesty na Lekcji Śpiewania w dniu 11.11.2014. 
Klasa 5 sp   - wykonała bardzo pomysłowe kartki, wraz z rodzicami przygotowała i sprzedawała  
      ciasta. 
Klasa 6 sp   - wykonała kartki, wraz z jednym z rodziców i profesjonalnym pizzermanem    
    przygotowała i sprzedawała pizzę.  
Klasa 1 gim - wykonała kartki, zredagowała piękne teksty dla Kombatantów oraz przygotowała  
     i sprzedawała popcorn. 
Klasa 2 gim - wykonała kartki, dziewczęta piekły dla nas gofry z różnymi dodatkami, a chłopcy -  
     krążki cebulowe. Jedna z dziewcząt włączyła się do koordynacji projektu i kierowała  
     kwestą podczas Lekcji Śpiewania. 
Klasa 3 gim - wykonała ciekawe kartki, w tym z motywami znaku Polski Walczącej oraz  
      przygotowała pizzę i tosty. 
Klasa 1 lo  - wykonała estetyczne kartki i przygotowała pyszną lazanię. 
Klasy 2 i 3 lo  - wspierały akcję wrzucając datki do puszki. 
 
Wymierne efekty projektu: 
 

 Podczas "kulinarnej" części projektu w szkole skonsumowaliśmy potrawy za 2128,39 zł.  

 W ramach akcji "Kwiatek dla Kombatanta" z okazji Dnia Nauczyciela (uczniowie zamiast 
kupować kwiaty dla nauczycieli wrzucali datki do puszki) uzbieraliśmy 217,10 zł.  

 Podczas zbiórek do puszki wrzuciliśmy 144,42 zł.  

 Za 56 kg zebranej makulatury otrzymaliśmy 11,20 zł. 

 Podczas Lekcji Śpiewania Pieśni Patriotycznych w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w dniu 
11.11. zebraliśmy 581,32 zł.  

 168,80 zł otrzymaliśmy od pewnego darczyńcy (dla wyrównania kwoty). 

 Łącznie zebraliśmy 3 300 zł na potrzeby kresowych Bohaterów. 
 

 Własnoręcznie przygotowaliśmy i zredagowaliśmy dla Kombatantów 119 kartek 
okolicznościowych - z motywami bożonarodzeniowymi, zimowymi, kwiatowymi, w formie 
laurek. Najmłodsi autorzy kartek i życzeń to 6-latki z klasy 1 szkoły podstawowej, najstarsi - 
16-latkowie z klasy 1 liceum.  

 
  Dzieci i młodzież z dużym zaangażowaniem włączyły się w projekt. Z zainteresowaniem 
słuchały, jak i dlaczego kształtowały się losy adresatów akcji, zadawały pytania, wyciągały wnioski. 
Ta cześć historii Polski jest im najmniej znana, gdyż w większości klas wykracza poza programy 
nauczania.  
 
W część kulinarną projektu włączyli się rodzice - w klasach młodszych osobiście przygotowując  
w domach i w szkolnej kuchni potrawy lub koordynując prace, a w starszych - finansując 
półprodukty. Wychowawcy wspierali działania uczniów - czuwając nad ich bezpieczeństwem 
podczas pracy w kuchni. 
 
Samodzielną pracę wykonali uczniowie podczas tworzenia i redagowania kartek. Najtrudniejszym 
elementem okazało się formułowanie tekstów do nieznanych im osobiście osób. Dzieci ze szkoły 
podstawowej tworzyły teksty sprawnie i spontanicznie. Młodzież gimnazjalna i licealna 
potrzebowała na to więcej czasu.  



 3  Rodacy-Bohaterom - Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku 

 
Dzieci z klasy 1 sp wspólnie utworzyły takie podziękowania: 
 
"Drodzy Żołnierze. Dziękuję Wam, że walczyliście o niepodległą Polskę. Życzę dużo zdrowia. 
Przesyłam 1000 uśmiechów". 
 
Dzieci z klasy 2 sp z dużą uwagą chłonęły informacje o osobach, do których mają napisać kartki. 
Wspólnie ułożyły następujący tekst: 
 
"Drodzy Rodacy. Mam na imię ... . Chcę Wam podziękować za wolną Polskę. W szkole dużo 
dowiedziałam/łem się o Was. Jesteście bardzo odważni. Jesteście wzorem dla Polaków. Życzę 
Wam szczęśliwego Nowego Roku i dużo zdrowia". 
 
Dzieci od klasy 3 sp układały życzenia indywidualnie. Cyt: 
 
"Drogi Żołnierzu! Dziękuję za to, że walczyłeś o Polskę. Żyj nam jeszcze tysiąc lat, Żołnierzu nasz, 
bo my za to kochamy Was. Jesteście szczególnie ważni, bo inaczej Polską rządziłyby inne kraje". 
Dziękuję. Miłosz ..., 9 lat, Nowa Ruda. 
 
"Drodzy Kombatanci. Dziękuję za uratowanie Polski oraz dziękuję za niepodległość. Życzę 
szczęścia w Nowym Roku". Kuba ..., 9 lat, Polanica Zdrój. 
 
"Dziękuję za wyzwolenie nas od władz innych krajów. Dziękuję za walkę u boku Polski. Życzę 
dużo zdrowia i żeby Was choroba nie złapała". Daniel ..., 10 lat, Kłodzko (tak naprawdę 9 lat, ale 
skoro kartka ma dotrzeć już w Nowym Roku, to autor będzie wtedy też o rok starszy...). 
 
"Drogi Kombatancie! Dziękuję za szkołę, w której nie muszę mówić po rosyjsku. Życzę dużo 
radości i 1000 lat w szczęściu". Karol ... 9 lat. 
 
"Drodzy Kombatanci. Dziękuję za uratowanie Polski, że tyle nam poświęciliście. Życzę Wam 200, 
a nawet 300 lat, żebyście się nacieszyli życiem". Kamil ..., 9 lat. Kłodzko. 
 
"Droga Pani Weroniko! Życzę Pani zdrowia, szczęścia i siły do dalszej walki o polskość ziemi, na 
której Pani mieszka. Dziękuję za Niepodległą Polskę i za wytrwałość w walce o naszą Ojczyznę. 
Niech Pani żyje jeszcze 100 lat". Ola ..., 10 lat, Kłodzko. 
 
"Droga Pani Weroniko! Nazywam się Amelia, mam 10 lat, mieszkam w Kłodzku. Mam dwa psy 
chihuahua. Dziękuję za Niepodległą Polskę, życzę Pani zdrowia i życia jeszcze 100 lat. Życzę sił 
do dalszej walki. Dziękuję za wszystko, co zrobiła Pani dla Polski". Amelia .... 
 
"Drodzy Kombatanci. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ojczyznę czystą jak Wasze serca. 
Żyjcie trzy wieki, drodzy Kombatanci. Przede wszystkim życzę Wam dużo zdrowia, woli walki  
i żeby Wasz kraj był wolny. Jeszcze raz dziękuję za moją ojczyznę". Pascal ... z Kłodzka, 10 lat. 
 
"Nazywam się Julia, mam 10 lat i chcę Wam, Kombatantom, podziękować za wolną Polskę i za to, 
że teraz mogę mówić moim ojczystym językiem. Chciałam Wam jeszcze podziękować za to, że 
broniliście Polskę przed wrogami. Przede wszystkim życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia na 
srogie zimowe dni". Julia ..., 10 lat, Świerki. 
 
"Drodzy Obrońcy! Bardzo dziękuję za to, co dla nas zrobiliście. Za niepodległą Polskę i za język 
ojczysty, za to, że możemy być Polakami i za to, że nie poddaliście się, że obroniliście naszą 
Ojczyznę. Życzę Wam zdrowia i spełnienia marzeń, a także, byście żyli 100 lat i dłużej. Nie 
zapomnieliście o Swojej Ojczyźnie i my nie zapomnieliśmy o Was. 
 Dorota ..., 10 lat, Duszniki Zdrój. 
 
"Drodzy Rodacy. Dziękuję Wam za wywalczenie niepodległości. Opowiadają nam o Was bardzo 
dużo. Jesteście dzielni, według mnie jesteście Bohaterami. Piszę to prosto z serca. Jestem Wam 
wdzięczny. Bardzo interesuje mnie Wasza historia. Życzę szybkiego powrotu do Polski". 
Bartek (...), 10 lat, Kłodzko. 
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"Jest taki dzień, kiedy pamiętamy, 
 Jest taki dzień, gdy robimy kartkę dla Was 
Jest taki dzień, gdy się łza kręci w oku. 
Jest taki czas, gdy przypominamy sobie 
dzięki komu mówimy po polsku w szkole i w domu. 
Jest taki czas, gdy myślimy, jakby to było, 
gdybyście za nas nie walczyli. 
Jest taki dzień, gdy Wy wspominacie naszą Polskę. 
Jest taki czas, gdy po prostu Wam dziękujemy". 
 Zuzanna ..., 11 lat, Polanica Zdrój 
 
"Droga Pani. Dziękuję za to poświęcenie, dzięki któremu mamy teraz wolną Polskę. Z okazji Świąt 
Narodzenia Pańskiego życzę Pani zdrowia, szczęścia i co najważniejsze - wolności. Pamiętam, co 
Pani zrobiła dla Polski". Zosia ..., 11 lat, Kłodzko (autorka 3 kartek) 
 
"Już świąteczny nadszedł czas, 
Ja dziewczynka witam Was. 
Ludzie starsi mówią mi, 
że dzięki Wam Polskę mamy dziś. 
Bardzo, bardzo Wam dziękuję 
Za to, że mogę mieszkać w kraju mym. 
My tu życie mamy piękne, 
Niczego prawie nie brakuje nam. 
A to wszystko dzięki Wam. 
Życzę Wam długiego życia, 
Byście żyli wieki trzy. 
Bądźcie zdrowi i pogodni, 
Żeby dobrze było Wam. 
Chcę, byście wiedzieli, że 
My, Polacy, pamiętamy 
O tym, co żeście zrobili 
Dla Polski i dla mnie też" 
  Martyna (...), 11 lat, Kłodzko. 
 
"Drogi Kombatancie. Dziękuję Panu za odwagę i dzielność. Dzięki Panu mogę mówić po polsku, 
chodzić do polskich szkół i cieszyć się każdą wolną chwilą. Życzę zdrowia i proszę pamiętać, że ja 
pamiętałem, pamiętam i będę pamiętał o tym ,co Pan zrobił dla Polski i dla mnie".  
Szymon ..., 12 lat, Lądek Zdrój. 
 
"Drogi Kombatancie. Chcę bardzo podziękować za to, że dzięki Tobie Polska jest dziś wolnym 
krajem. Wiem, że przeżyłeś chwile straszne, ale również piękne. Nie zapomnę tego. Życzę Panu, 
abyś był do końca życia przede wszystkim zdrowy, szczęśliwy i wolny"..  
Martyna ..., 12 lat, Kudowa Zdrój. 
 
"Droga Pani. Życzę Pani uśmiechu na co dzień, miłości i szczęścia, mało smutków i radości nawet 
z niewielkich rzeczy. Dzięki Pani Polska jest wolna, a ja mogę mówić w naszym ojczystym języku. 
Jest Pani bardzo dzielna i za to Panią podziwiam. Myślę, że zasługuje Pani na miano 
BOHATERA". Paulina ..., 12 lat, Kłodzko. 
 
"Drogi Kombatancie, życzę Panu wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dziękuję za bronienie  
i poświęcenie się dla ojczyzny. Pamiętam o Panu, bo na co dzień żyję w wolnej Polsce". 
Emil ..., 12 lat, Kamieńczyk 
 
"Szanowna Pani. Jestem dumna, że mieszkam w Polsce i wdzięczna za wszystkie trudy, które 
Pani musiała znieść. Dziękuję za poświęcenie i wytrwałość. Życzę Pani szczęścia, zdrowia  
i by każdy Pani dzień był lepszy od poprzedniego.". Kamila (...), 12 lat, Kłodzko. 
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"Drogi Kombatancie! Dziękuję za to, że walczył Pan o Wolną Polskę, że mogę być dumnym  
i wolnym Polakiem. Dziękuję za trud w walce o niepodległość i że teraz jest lepiej niż 
kiedykolwiek". Bartosz ..., 13 lat, Jaszkowa Dolna. 
 
"Szanowna Pani. Chciałabym w Nowym Roku życzyć dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia. 
Dziękuję Pani za to, że w trudnych sytuacjach nie poddała się Pani. Mimo tego, że mieszka Pani 
poza granicami obecnej Polski, stara się Pani utrzymywać polskość tej ziemi. Jest Pani dla mnie 
wzorem do naśladowania". Lila ..., 13 lat , Kłodzko. 
 
"Drogi Kombatancie. Chciałbym Panu podziękować za wszystko, co Pan dla mnie zrobił. To 
właśnie Wam, Kombatantom, zawdzięczam to, że mówię po polsku, chodzę do polskiej szkoły i to, 
że piszę do Pana tę kartkę. Zawdzięczam Panu moją patriotyczną postawę i atmosferę 
najpiękniejszych chwil, takich jak Wigilia, czy Wielkanoc. Tak naprawdę bez Pana udziału moje 
życie wyglądałoby zupełnie inaczej. I za to Panu szczerze dziękuję. Życzę też radosnego Nowego 
Roku i mam nadzieję, że minie on pod znakiem zdrowia, dostatku, szczęścia i radości". 
Michał ..., 13 lat, Stara Bystrzyca. 
 
"Drogi Kombatancie. Dziękuję bardzo za to, że walczył Pan za Polskę i za naszą przyszłość. 
Jesteś dla mnie wielkim Bohaterem". Dominik ..., 13 lat. Kłodzko.  
 
"Szanowna Pani! Pragnę Pani podziękować za wszystko co Pani zrobiła dla Polski, dla nas. Dzięki 
odważnym i cudnym działaniom mogę spokojnie i szczęśliwie żyć w Polsce, rozmawiać po polsku. 
Jestem z tego dumna i szczęśliwa. Jeszcze raz chcę Pani podziękować i życzyć spokoju i chęci do 
dalszej walki z przeciwnościami losu". Paulina (...), 13 lat, Kłodzko. 
 
"Szanowna Pani. Dziękuję za wszystko, co Pani zrobiła dla Polski, abym dziś mogła żyć w wolnym 
kraju. Chciałabym Pani złożyć z serca płynące życzenia, aby byłą Pani zdrowa oraz dumna ze 
swojego kraju. Dziękuję za to, że Pani poświęciła swoją młodość, abym dziś mogła godnie żyć. 
Życzę Pani siły do walki z przeciwnościami losu". Magda ..., 14 lat, Kłodzko. 
 
"Drodzy Żołnierze. Z wielkim szacunkiem składam ogromne podziękowania za odwagę, trud  
i poświęcenie dla Polski. Jesteście wzorem dla nas, jak żyć i kształtować się z poszanowaniem 
prawdy, mądrości odwagi i umiłowania naszej Ojczyzny". Marcel ..., 14 lat, Kłodzko.  
 
"Drogi Żołnierzu! Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzę wiele zdrowia, szczęścia  
i pomyślności w każdym dniu, który czeka na Pana. Życzę także, aby Pan nigdy się nie poddawał. 
W swoim życiu przeżył Pan wiele, walczył o wolność, wolność dla nas. Zawsze będziemy pamiętać 
o tym, że zrobił Pan wszystko, co mógł dla Naszego Narodu. Za to bardzo Panu dziękuję". 
Małgorzata ..., 14 lat, Nowa Ruda. 
 
"Szanowna Pani! Chciałabym złożyć Pani życzenia na Nowy Rok: dużo zdrowia, pomyślności, 
radości w dalszym życiu. Ale oprócz życzeń chciałabym serdecznie podziękować za cały trud 
włożony w to, aby Polska była nadal Polską". Kamila ..., 14 lat, Kłodzko. 
 
"Drogi Żołnierzu. Dziękuję bardzo, że Pan się nie poddał i nigdy nie zwątpił w to, że bój o wolną 
Polskę nie ma sensu. Podziwiam Pana za silną wolę walki. Życzę Panu szczęśliwego Nowego 
Roku, uśmiechu na twarzy i zdrowia". Karolina ..., 14 lat, Kłodzko. 
  
"Szanowna Pani! Podziwiam Panią za ogromną odwagę, której nie zabrakło Pani w walce o naszą 
wolność. Za poświęcenie młodości, rodziny, niezależności oraz osobistego życia dla nas, młodych 
Polaków, którzy szukają sposobu, by Pani za to podziękować. Życzę Pani zdrowia, szczęścia, 
spokoju oraz wolności w Nowym Roku. Życzenia, choć skromne, to szczere, płynące prosto  
z mojego serca". Paulina ..., 14 lat, Ołdrzychowice 
 
"Drodzy Kombatanci. Dziękuję Wam za to, co zrobiliście dla naszej ojczyzny, dla nas wszystkich. 
Dzięki ludziom takim jak Wy mamy szansę na lepsze jutro, bez wojen i okrucieństwa. Broniliście 
ojczyzny i robicie to dalej. Podziwiam Was za to. Życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia. Chwała 
Bohaterom! " Marcin ..., 15 lat. Kłodzko. 
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"Drodzy Kombatanci. Dziękuję Wam za to, że broniliście nasz kraj i teraz mogę pisać w naszym 
ojczystym języku. Dziękuję Wam za poświęcenie dla wielkiej i silnej, a wtedy małej i słabej Polski. 
Życzę Wam, aby za wszystkie trudy i cierpienia Bóg odpłacił Wam szczęściem i miłością".  
Oskar ..., 15 lat, Kłodzko. 
 
"Szanowny Panie Kombatancie. W tym szczególnym okresie, jakim są Święta Bożego Narodzenia, 
pragnę wyrazić wdzięczność Panu, bohaterowi naszej Ojczyzny. Dzięki poświęceniu i odwadze 
wniósł Pan do tradycji ogromny dorobek, którym chlubimy się do dziś. Proszę przyjąć wyrazy 
mojego głębokiego uznania za to, co uczynił Pan dla Ojczyzny i dla nas - młodego pokolenia 
żyjącego w wolnej Polsce. Życzę Panu także dużo zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze  
w Nowym Roku". Kasia (...), 15 lat, Polanica Zdrój. 
 
"Drodzy Kombatanci.  
Dziękuję Wam bardzo za to wszystko, co dla nas zrobiliście, 
za ten kraj odzyskany, 
za to, że dla nas walczyliście, 
żebyśmy my, młodzi, 
mogli dzisiaj żyć w wolności". 
Natalia ..., 15 lat, Kłodzko 
 
"Drodzy Kombatanci. Pragnę podziękować Wam za uczynienie naszego kraju wolnym  
i niepodległym. Dziękuję za to, że dzisiaj mogę normalnie chodzić do szkoły, rozwijać swoje pasje 
nie martwiąc się o bezpieczeństwo. Jestem pełen podziwu za Waszą odwagę i poświęcenie 
swojego życia, abym dzisiaj mógł żyć w bezpiecznym, niezależnym kraju".  
Maciej ..., 15 lat, Duszniki Zdrój. 
 
"Drodzy Kombatanci! Z całego serca pragnę podziękować Wam za cały trud włożony w obronę 
naszej Ojczyzny. Dzięki Wam żyjemy teraz w wolnej Polsce i możemy radować się możliwością 
używania ojczystego języka. Na Nowy Rok życzę Wam zdrowia, szczęścia i uśmiechu na twarzy, 
na który zasłużyliście swoim poświęceniem. Za wszystkie Wasze trudy niech los obdarzy Was 
spokojem i radością". Paulina (...), 15 lat, Laski. 
 
"Droga Rodaczko! W tym świątecznym czasie składamy Pani najserdeczniejsze życzenia - 
szczęścia, radości, a przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Dziękujemy, że 
poświęciła Pani swoją młodość dla Polski, bo to dzięki takim ludziom, jak Pani, możemy żyć  
w wolnym kraju. Szczęśliwego Nowego Roku!" Julia (...), 16 lat, Polanica Zdrój. 
 
"Szanowny Panie!. Dziękuję za to, że w młodym wieku poświęcił się Pan dla Ojczyzny i przyszłych 
pokoleń. To dzięki Panu możemy teraz żyć w wolnej Polsce i cieszyć się życiem. Podziwiamy 
Pana za odwagę i walkę o swój kraj. Życzymy Panu zdrowia oraz wielu szczęśliwych dni w Nowym 
Roku. Z wyrazami szacunku Maksym (...), 16 lat, Kłodzko. 
 
Drogi Kombatancie! Dziękuję za poświęcenie swojej młodości i wielu niespełnionych marzeń,  
w imię Polski, której obywatelem mogę się teraz nazywać. Panu zawdzięczam istnienie wolnej 
Ojczyzny. Nigdy o tym nie zapomnę. Michał (...), 16 lat, Kłodzko. 
 
"Szanowny Kombatancie. Jak wielką trzeba mieć siłę, jak wielką motywację, by poświęcić to, co 
ma się najcenniejszego - swoje życie, czas, plany i marzenia. Podziwiam Pana za te wartości  
i ideały. Szczerze mówiąc, troszkę ich Panu zazdroszczę... Na ten Nowy Rok życzę zdrowia, 
spokoju i wiele dobra napotykanego w codziennym życiu". Julia (...), 16 lat, Kłodzko. 
 
SZ.P. Weronika Sebastianowicz / Sz. P. Edward Klonowski 
 
"Szanowna Pani Weroniko/Szanowny Panie Edwardzie.  
Na Pani/Pana ręce dla polskiego środowiska kombatanckiego na Białorusi/Litwie pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania za podtrzymywanie polskości Kresów dawnej Rzeczpospolitej tak  
w przeszłości, jak i w dniu dzisiejszym". 
Dzieci, Młodzież, Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Szkoły Społecznej w Kłodzku 
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RODACY – BOHATEROM NA KRESACH 
W tym roku postanowiliśmy wesprzeć akcję wpłatą finansową, na zakup sprzętu medycznego i leków dla Kombatantów. 
Każda klasa zrealizuje własny pomysł na zbiórkę pieniędzy (np. sprzedaż ciast, tostów itd.) Terminy zbiórek prosimy 
zgłaszać wcześniej do Pauliny z klasy 2 gimnazjum. Dziękujemy uczniom i rodzicom klasy 5 za pierwszą akcję. Już  
w środę 1.10 następna - organizowana przez 1 LO. Zachęcamy w tym dniu do zakupu drugiego śniadania  
w kawiarence.  
29 .09. 2014 Paulina 2g  
 
Rodacy-kombatantom. Po dwóch zbiórkach! 
Dziękujemy serdecznie klasom I LO i 3 SP za zaangażowanie w akcję Paczka dla Kombatanta. Już w najbliższą środę 
(8.10) czwartale będą nas raczyć kolejną porcją smakołyków, a tydzień później (15.10) gofry i krążki cebulowe od II SG. 
Dochód ze sprzedaży wesprze akcję. Zapraszamy! Klasy 1-3 SP prowadzą zbiórkę makulatury. Pieniądze z jej 
sprzedaży – również na dla naszych Kombatantów.  
06 .10. 2014 Janek Sapieha 
 
Zamiast kwiatów 
Samorząd uczniowski zadecydował, aby w tym roku zamiast kupować kwiaty i słodkości na Dzień Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli, pieniądze przeznaczyć na akcję Rodacy Bohaterom. Zbiórkę do puszek przeprowadzimy 13 października. 
06 .10. 2014 Janek Sapieha 
 
Zbiórka dla kresowych kombatantów 
Zebraliśmy już 800 złotych, w poniedziałek zbiórka do puszek. Zapraszamy do włączenia się. Także w formie kartek 
świątecznych. 11 .10. 2014 Mietek 
 
2 SG w kuchni 
Zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach” trwa. Tym razem  
w kuchni klasa 2 gimnazjum przygotowała dla nas pyszne gofry i krążki cebulowe. Za tydzień – 22 X (środa) czas na 
klasę 6. Czekamy na pizzę pieczoną w specjalnie sprowadzonym w tym dniu piecu. Dziękujemy za „kwiatki” – ich 
wartość wyniosła 217,10 zł.  
15 .10. 2014 Asia Sapieha 
 
Zbiórka inaczej 
Chłopcy z klasy IV zaproponowali inny sposób zbierania środków dla kombatantów na Kresach. Koncertowali na 
własnych instrumentach i czekali na datki do kapelusza. Udało się. 21 .10. 2014 Mietek 
 
Sprzedaż pizzy - zbiórka dla kombatantów 
22 października 2014 klasa VI sprzedawała pizzę w ramach akcji „Rodacy – kombatantom”. W pieczeniu pomagał nam 
tato Zosi i jego kolega – szef kuchni z pizzerii, pan Mateusz. Sami komponowaliśmy pizzę. Wyszły bardzo smaczne. 
Udało nam się zebrać 338, 45zł.  
22 .10. 2014  Mikołaj  
 
Tosty budujące mosty 
Dzisiaj sprzedawaliśmy tosty. Były to Tosty Budujące Mosty. Pomagały nam: nasza pani - Beata i dwie mamy: p. Kasia  
i p. Małgosia. Napracowaliśmy się (tosty też) i zbudowaliśmy długi na 238 złotych most. Wiadomo, przeznaczymy 
pieniądze dla kombatantów. 28 .10. 2014 Maja z klasy II 
 
Lekcja Śpiewania i zbiórka dla kombatantów 
Znakomicie wypadła 7 Kłodzka Lekcja Śpiewania z okazji Dnia Niepodległości. Chór, muzycy, "Spotkania" - wszystko 
bardzo się podobało wyjątkowo licznym uczestnikom. Dodatkowo czwartoklasiści pod opieką Pauliny Śliwki postanowili 
przeprowadzić zbiórkę dla kombatantów na Kresach. Zebrali 581, 29 zł. 
12 .11. 2014 Mietek 
 
Zbiórka III g 
Dzisiaj gimnazjaliści z klasy 3 przeprowadzili zbiórkę na rzecz kombatantów na Kresach. Zrobili dla nas smaczne tosty  
i pizzę. 12 .11. 2014 Mietek 
 
Zbiórka I SG 
Klasa pierwsza gimnazjum przeprowadziła zbiórkę na rzecz kombatantów. Przygotowali nam smaczny popcorn. Zebrali 
ponad 150 złotych. 
18 .11. 2014 Mietek 
 
Trzeciale sprzedali makulaturę! 
Postanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę inaczej niż wszyscy - mówią trzeciale. I tak zrobili. Zarobiliśmy dzisiaj 11,20 zł, 
ale to nie koniec zbiórki. Do Świąt Bożego Narodzenia będziemy cierpliwie zbierać papiery i wszystko przeznaczymy dla 
kombatantów - dodają. To nie jedyna akcja tej ambitnej klasy. Oprócz zarobku ze sprzedaży ciast, młodzi, empatyczni 
ludzie dodali do wspólnej szkolnej kwoty 60 zł, które zarobili na sprzedaży biżuterii własnoręcznie wykonanej. Zbierali też 
pieniądze na zakup klasowej piłki. A kiedy piłkę klasie podarował Miłosz, to zebrane wcześniej pieniądze także 
przeznaczyli na pomoc kombatantom. Gratulacje! 19 .11. 2014 Mietek 

 


