
NASZE TRADYCJE 

 

SZKOLNE DEBATY O WARTOŚCIACH ORAZ SPOTKANIA AUTORSKIE 

Odbywające się w naszej szkole debaty na temat wartości, którymi żyje dzisiejsza młodzież, rozpoczęliśmy od określenia 

roli wiary w naszym życiu. Zastanawialiśmy się wspólnie, co dzięki wierze zyskujemy, jak powinniśmy ją manifestować 

oraz w jaki sposób we współczesnym, pełnym zagrożeń świecie, musimy jej bronić. Przy okazji projektu „Dobrzy ludzie w 

czasach zła” zastanawialiśmy się również, co to znaczy być człowiekiem. Naszą szkołę odwiedziła m.in. autorka cyklu 

powieści antymagicznych pt.„Anhar”, Małgorzata Nawrocka, z którą rozmawialiśmy o naszych wyborach lekturowych. 

Dyskusje te pokazały, że nawet o pozornie oczywistych sprawach warto rozmawiać. 

 

PIESZA PIELGRZYMKA DO WINOWA 

Pielgrzymowanie to nie tylko pokonywanie drogi w celu dotarcia do jakiegoś miejsca, pielgrzymowanie to przede wszystkim 

podróż w głąb samego siebie, swoista forma modlitwy oraz czas spędzony we wspólnocie. Co roku nauczyciele i uczniowie 

opolskich szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich pielgrzymują malowniczym nadodrzańskim szlakiem do 

sanktuarium Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej w Winowie. Towarzyszą nam modlitwa oraz radosny śpiew. Na miejscu 

podczas Mszy Świętej wsłuchujemy się w Słowo Boże. W Dzień Papieski wspominamy też papieża Polaka, biorąc udział w 

Koncercie Uwielbienia w wykonaniu naszych uczniów oraz smakując „papieskie” kremówki.   

 

 

 

 

 



DZIEŃ SPORTU 

Dotychczas zawody sportowe w naszej szkole odbywały się zwykle w Dniu Chłopaka w formie turnieju piłki nożnej. W tym 

roku w zmaganiach uczestniczyła ponad setka uczniów gimnazjum i liceum. Wszystkie dyscypliny cieszyły się ogromnym 

powodzeniem, zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli. Obok piłki nożnej rozegrano mecze koszykówki, tenisa 

stołowego, darta, a także gry zręcznościowe, planszowe i strategiczne, m.in. szachy. 

PREZENTACJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

Od kilku lat tradycją w naszej szkole jest świętowanie Dnia Dziecka w formie prezentacji projektów szkolnych. 

Obejrzeliśmy do tej pory liczne prezentacje m.in. o Unii Europejskiej, zasadach zdrowego żywienia, sanktuariach 

Opolszczyzny. Uczniowie prezentowali również stworzone przez siebie filmy w konwencji animacji poklatkowej (w ramach 

projektu Opolskie Lamki), film dokumentalny o Januszu Korczaku (projekt CEO „Dobrzy ludzie w czasach zła”), gry 

matematyczne, przedstawienie kukiełkowe po niemiecku oraz wyniki poszukiwania w Opolu zapożyczeń z języka 

angielskiego, a także  test na najmocniejszego człowieka w szkole jako jeden z efektów projektu pt. „Zainteresowanie 

uczniów fizyka kluczem do sukcesu. 

Uczniowie gimnazjum rokrocznie realizują projekt w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej - 

co miesiąc uczestniczą w prelekcjach i pokazach filmowych dotyczących najwybitniejszych dzieł współczesnego kina, a 

przy okazji podejmują dyskusję o takich problemach jak tożsamość grupowa, konformizm, perswazja i manipulacja w 

dyskursie publicznym, tolerancja i o wielu innych ważkich tematach.  

 

 

 



WYCIECZKI ŚLADAMI EDYTY STEIN 

W kwietniu uczniowie klas pierwszych i drugich podążają śladami Edyty Stein do Lublińca i Wrocławia, zgłębiając wiedzę 

o żydowskich korzeniach świętej. Pierwszoklasiści zwiedzają m.in. multimedialne Muzeum Edyty Stein w Lublińcu i 

spacerują ulicami miasta w poszukiwaniu miejsc, w których pamięć o świętej jest wciąż żywo kultywowana. Drugoklasiści 

natomiast odwiedzają Wrocław: Muzeum Sztyki Cmentarnej – stary cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, na którym 

pochowani są rodzice Edyty Stein oraz wielu wybitnych intelektualistów, ludzi nauki i działaczy kultury pochodzenia 

żydowskiego, w tym kilku noblistów, centrum wrocławskiej gminy żydowskiej – Synagogę pod Białym Bocianem w 

dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Świątyń oraz siedzibę Towarzystwa im. Edyty Stein – dom niegdyś należący do 

Steinów przy ul. Nowowiejskiej.  

OGNISKO PATRIOTYZMU   

Patriotą można być na wiele różnych sposobów. Nasze oddanie Ojczyźnie manifestujemy podczas Świąt Narodowych. Co 

roku pod opolską katedrą organizujemy dla mieszkańców Opola ognisko, przy którym  wspominamy bohaterów 

narodowych, śpiewamy pieśni narodowe i piosenki żołnierskie. 

Jesteśmy przekonani, że ta nowa formuła świętowania integruje starsze i młodsze pokolenia wokół symboli i wartości 

patriotycznych. 

 

 

 



FORMACJA DUCHOWA 

Formacji duchowej służy codzienna modlitwa i udział w cotygodniowych mszach świętych. Co roku okres przedświąteczny 

staramy się wypełnić zadumą, refleksją, a przede wszystkim modlitwą, by świadomie i odpowiednio przygotować się do 

świąt. Dlatego szczególnie gorliwie rozważamy słowa Pisma Świętego, wskazujemy przykłady postaw godnych 

naśladowania, rozmawiamy o ideałach i wartościach. Co miesiąc realizujemy też program formacyjny, który w tym roku 

skupia się na duchowych porządkach. Z kształtowaniem duchowości wiążą się również wyjazdy do Częstochowy, ostatnio 

na Ogólnopolskie Forum Młodzieży oraz Szkołę Ewangelizacji Młodych. 

KATOLICKI DZIEŃ OJCA 

„Ojcze, bądź moją Drogą, bądź Źródłem!” - słowa św. Jana Pawła II zawarte w misteryjnym rozważaniu o ojcostwie 

przypominają o niezwykłości roli ojca w życiu katolickiej rodziny i każdego dojrzałego chrześcijanina. Religijną 

perspektywę rozumienia ojcostwa podkreślamy co roku, świętując Katolicki Dzień Ojca 19 marca, w dniu liturgicznego 

wspomnienia św. Józefa -oblubieńca, męża Matki Bożej oraz opiekuna, przybranego ojca Pana Jezusa. Przypominamy 

postać św. Józefa, który jest patronem mężczyzn, a w szczególności tych, którzy podjęli się roli małżonka i ojca rodziny, 

szczerze doceniamy więc osobę ojca, wiernego towarzysza matki. Najważniejszym punktem uroczystości jest spotkanie 

ojców naszej wspólnoty przy eucharystycznym stole. Msza św. to czas wspólnej modlitwy dziękczynnej za wszystkie 

otrzymane dary. Licznie zgromadzeni ojcowie mają również okazję wysłuchać wykładów na temat ojcostwa 

prezentowanych przez zaproszonych gości, m. in. ks. biskupa Rudolfa. O niezwykłym charakterze tej uroczystości 

świadczy szczere wzruszenie, z jakim ojcowie wysłuchują refleksji uczniów na temat ich osobistych relacji z tatą - 

opiekunem, towarzyszem, wzorem. Część artystyczną spotkania zawsze przygotowują uczniowie naszych szkół pod okiem 

nauczycieli. W miłej atmosferze wszyscy staramy się prowadzić poetyckie rozważania o ojcostwie z perspektywy Bożej, 



duchowej, filozoficznej, a także rodzinnej, materialnej i osobistej.  Wspólnie odkrywamy, że ojcostwo to piękna tajemnica, 

łaska, ale również ogromne wyzwanie dla współczesnego mężczyzny.   

 

 

 

KATOLICKI DZIEŃ KOBIET 

Wszystkie kobiety, mamy, nauczycielki należące do opolskiej wspólnoty przedszkola i szkół SPSK mają szczególną 

sposobność cieszyć się darem swej kobiecości 8 grudnia w dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny i Święta Patronalnego SPSK. Coroczne spotkania kobiet rozpoczynają się od uroczystej Mszy Św., w czasie której 

oddajemy wszystkie bliskie i znane nam kobiety, matki, siostry, babcie w opiekę Maryi, Matki Bożej. Wspólna modlitwa 

jest zwykle uzupełniona rozważaniami o chrześcijańskim fenomenie kobiecości przedstawionymi w formie wykładu, który 

w zeszłym roku wygłosił ks. dr Dariusz Klejnowski – Różycki. Grudniowe spotkania uświetniają występy artystyczne 

uczniów. Warto podkreślić, że dzieci i młodzież naszej wspólnoty wspaniale potrafią przekazać wielowymiarowość kobiecej 

roli w rodzinie, społeczeństwie, Kościele, historii. Uczymy się przez przykład, dlatego najczęściej stawiamy na przejmujące 

dzieje i wzorce niezwykłych kobiet z historii chrześcijaństwa (np.: św. Teresa Benedykta od Krzyża), które pomimo 

słabości, trudności, a nawet porzucenia wiary potrafiły odnaleźć swoją drogę do Boga i świętości.  

 

 

 

 

 

 



ŚWIĘTO RODZINY 

Rodzina bez względu na trudności życiowe powinna być zawsze „przybytkiem życia i miłości”. Przypomina o tym katolicka 

tradycja wychowania, oparta na ewangelicznym zestawie norm i wartości, podkreślająca fundamentalną rolę rodziny w 

życiu każdego człowieka. Na przełomie maja i czerwca gromadzimy się w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

w Winowie, aby wspólnie cieszyć się niepowtarzalną atmosferą rodzinnego spotkania. Uczestnicząc w tej uroczystości, 

nauczyciele i wychowawcy wraz z rodzinami uczniów wszystkich opolskich placówek SPSK potwierdzają chęć budowania 

wielkiej, uśmiechniętej wspólnoty. Pełne radości, gwarne spotkanie to szereg sprzyjających okoliczności do szczerej i 

pełnej ufności modlitwy, do lepszego poznania rodzin członków naszej społeczności, do rozmów przy ognisku i smacznym 

poczęstunku oraz do aktywnej, sportowej zabawy. Całość dopełniają ciekawe występy artystyczne naszych młodych 

talentów z grup artystycznych wszystkich szkół.   

 

BAL ANIOŁKA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Najważniejszym obowiązkiem każdego ucznia jest sumienna nauka, ale przychodzi też czas na odpoczynek i twórczą 

zabawę! Co roku w listopadzie uczniowie szkoły podstawowej świętują w sposób wyjątkowy, łącząc radosny nastrój z 

nauką moralną. Młodsi uczniowie bawią się przy dźwiękach skocznej muzyki w czasie balu Aniołka, wspaniale 

prezentując się w białych strojach anielskich postaci. Starsi przygotowują bardzo ciekawe stroje i wchodzą w rolę 

największych świętych chrześcijaństwa takich jak: św. Franciszek, św. Marcin, św. Katarzyna, św. Łucja, św. Mikołaj oraz 

wielu innych. Ciekawe atrybuty świętych, samodzielność przygotowania strojów oraz znajomość życiorysu decydują o 

przyznaniu pierwszej nagrody za najlepszy strój. Jak potwierdzają uczniowie, co roku radości jest co niemiara, tym 

bardziej że członkowie samorządu szkolnego przygotowują szereg wspaniałych zabaw dla uczestników balu. Warto 

podkreślić wychowawczy wymiar tej zabawy. Uczniowie podejmują szczere postanowienia poprawy na wzór 

prezentowanych świętych i błogosławionych.   


