
   Świętochłowice, 18.12.2017 r. 

       

 

Dyrektorzy wszystkich typów szkół  

województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, 

śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i Zaolzia w Republice Czeskiej! 

 

   

Z wielką przyjemnością zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w trzeciej edycji klasówki 

powstańczej, zaplanowanej na  20 marca 2018 roku, w 97. rocznicę plebiscytu na Górnym  Śląsku, którego 

niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich przyczyn  wybuchu, w nocy  z 2 na  3 maja 1921 roku,  

III Powstania Śląskiego. Działania te dedykowane są zarówno upamiętnieniu kolejnych rocznic III Powstania 

Śląskiego, jak też przywróceniu pamięci i upowszechnieniu wiedzy o wydarzeniach, które miały miejsce prawie 

100 lat temu. Powstania Śląskie (1919-1921) to trzy zrywy ludności polskiej, w których życie oddało kilka 

tysięcy osób.  Do dziś nie wiadomo, ilu tak naprawdę walczyło. Podaje się liczbę kilkudziesięciu tysięcy. Nie 

znamy wszystkich nazwisk. Dziś, już nikt z nich się nie upomni, ani niczego nie dopowie, gdyż ostatni                       

z weteranów odszedł na wieczną wartę. Dlatego na nas – potomkach powstańców – spoczywa obowiązek 

pamiętania.  Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni powstańcom szacunek 

i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii. 

Tegoroczny podtytuł klasówki dedykowany 100. rocznicom Powstania Wielkopolskiego i Powstań 

Śląskich to „Udział i zaangażowanie na rzecz Powstań Śląskich Polaków z Wielkopolski” - wybrany,                                

by pokazać udział i zaangażowanie Polaków w wielu różnorodnych działaniach na rzecz III Powstania 

Śląskiego.  Do pisania klasówki zapraszamy uczniów województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 

łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego i oraz Zaolzia. W kolejnych latach chcemy kontynuować i rozszerzać zasięg pisania 

klasówki tak, aby w 2021 roku, w 100-lecie III Powstania Śląskiego  pisała ją cała Polska. W roku 2019                              

w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego napiszemy ją w Warszawie, a w roku 2020 na Górze św. Anny. 

W pierwszej edycji klasówkę pisało kilka tysięcy uczniów z prawie 200 szkół woj. śląskiego. W drugiej 

edycji „Polska dla Powstańców Śląskich” klasówkę pisali nie tylko uczniowie z województwa śląskiego,                            

ale również z województw ościennych: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz Zaolzia. 

Klasówkę uczniowie napiszą w szkołach, które zgłoszą się do konkursu,  a wszyscy chętni w wersji dostępnej 

online 20 marca 2018 r. Finał klasówki odbędzie się 26 kwietnia 2018 r.  o godz. 12.00  w Sali Sejmu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Ligonia 46.   

Klasówkę organizujemy we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego i Regionalnym Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 



Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka 

Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego,  Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Świętochłowic.  

Prosimy o zgłaszanie uczniów do konkursu w terminie do 9 marca 2018 roku online  za pomocą arkusza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-

powstancza/.  

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie klasówki. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:  

- Mariola Miklaszewska klasowka@mpsl.pl  

- Paweł Matyszkiewicz klasowka@womkat.edu.pl. 

 

 

Patronaty: 
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