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III powstanie śląskie było wystąpieniem 
zbrojnym mającym miejsce 2/3 maja do 
5 lipca 1921, rok po II powstaniu 1920 
roku, a dwa lata po I powstaniu w 1919 
roku. Wzięło udział około 60 tys. 
Polaków, spośród których 1218 poległo a 
794 odniosło cieżkie obrażenia.





Przysięga.
Z łez tych, co na twój padły grób,

świetlany nasz Hetmanie,

Co je wypłakał śląski lud,

Wyrosło ślubowanie:

Strzec Twoich jasnych, prostych dróg,

Tak nam dopomóż Bóg!

Wodzemnam będzie Duch Twój Król,

Twój sztandar lodzinowski

Dzierżąc, pójdziemyw dalszy bój

W swej sprawie, ród piastowski,

Aż u stóp naszych leganie wróg,

Tak nam dopomóż Bóg!

Na straży hasłem, któreś słał

Pomiędzy lud prostczy,

Będzie on wiecznie mocno stał

I nic go nie wypaczy.

Twierdzą polskości śląski próg,

Tak nam dopomóż Bóg!



Uczniowie, udając się na pobliski 
cmentarz trafili na groby nauczycieli i 
kataketchi, którzy kształtowali 
charaktery i pokazywali wiedzę ich 
rodzicom, dziadkom, pradziadkom...
Słowa modlitwy i symboliczny znicz był 
wyrazem pamięci młodych o tych, 
którzy odeszli.

Pamiętamy o nauczycielach i 
nauczycielkach których nie ma już z 
nami.















Pamiętamy również o zmarłych kolegach I 
koleżankach, z którymi dzieliliśmy ławki szkolne. 
Choć ich droga życia tak szybko się skończyła
cieszymy się, że mogliśmy ich poznać I stworzyć
wspomnienia...
Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.











SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
WRAZ Z OPIEKUNEM

Dziękujemy za uwagę
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