Wrocław, 18 marca 2016 r.

Szanowni Państwo!
Kiedy w roku 1946 dyrektor szkoły, pan Jan Szarek, wraz z nielicznym gronem pedagogicznym
i pierwszymi uczniami rozpoczynał działalność placówki oświatowej w podwrocławskich Pawłowicach,
nie przypuszczał, że będzie ona rozwijać się tak dynamicznie i przez wiele lat służyć kolejnym pokoleniom.
W 1970 r. po przyłączeniu Pawłowic do Wrocławia nasza szkoła zmieniła nazwę na Szkoła
Podstawowa nr 39, a w roku 2006 nadano jej imię ks. Jana Twardowskiego.
Dnia 1 czerwca bieżącego roku będziemy świętować 70-lecie powstania Szkoły Podstawowej nr 39
im. Księdza Jana Twardowskiego.
Do tego jubileuszu przygotowujemy się od 1 września 2015 roku. Nasi uczniowie przeprowadzili
wywiady z byłymi pracownikami i absolwentami szkoły, które ukażą się w formie okolicznościowej broszury.
W kwietniu i maju absolwenci będą gośćmi na lekcjach.
Przy głównym wejściu do budynku umieścimy pamiątkową tablicę z okazji 70-lecia szkoły i 10-lecia
nadania jej imienia ks. Jana Twardowskiego. W holu powstanie kącik literacki poświęcony Patronowi
z symboliczną ławeczką oraz zbiorem książek księdza Jana. Dzięki sponsorom udało się zrealizować
nasze plany.
Obchody jubileuszu rozpoczniemy 1 czerwca 2016 r. uroczystą Mszą Świętą o godz. 8:30 w kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na naszym osiedlu. Około godz. 10:00 w szkole odbędzie się część
oficjalna uroczystości połączona z programem artystycznym. Planujemy zaprosić wielu gości, a wśród nich
emerytowanych nauczycieli, pracowników i absolwentów.
Społeczność szkolna przygotowuje okolicznościową oprawę tego wydarzenia oraz liczne wystawy
tematyczne dotyczące działalności naszej szkoły w przeszłości i obecnie.
Mamy nadzieję, że te wszystkie działania przyczynią się do promocji szkoły oraz sprawią,
że na nowo odżyją Państwa wspomnienia ze szkolnych lat.
Również Rada Rodziców włącza się w organizację jubileuszu i zaprasza do zakupu pamiątkowych
koszulek z nadrukiem. Każdy uczeń otrzyma okolicznościową przypinkę. Rada Rodziców wspiera także
realizację innych pomysłów.
Część obchodów będzie stanowił festyn organizowany w dniu 4 czerwca przez Radę Osiedla
Pawłowice, w przygotowanie którego aktywnie włączy się szkoła. Serdecznie zapraszamy!
Naszym „opiekuńczym duchem” jest ksiądz Jan Twardowski, którego pamięć uczcimy w szczególny
sposób. W dniach od 30 maja do 6 czerwca 2016 r. w szkole prezentowana będzie wystawa fotograficzna
Czesława Czaplińskiego „Można odejść na zawsze, by stale być blisko. Ksiądz Jan Twardowski w 100-lecie
urodzin”, do zwiedzenia której zapraszamy nie tylko mieszkańców Pawłowic, ale także gości z całego
Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury.
Będziemy ogromnie wdzięczni za Państwa pomoc w przygotowaniu jubileuszu i za wspólne
przeżywanie tych dni.
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