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Już od ćwierć wieku Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka 
w Warszawie jest miejscem spotkań. Wpatrzeni w nasze-

go Patrona tworzymy prawdziwą wspólnotę. Niosąc w świat 
ideały św. Franciszka z Asyżu dokładamy wszelkich starań, 
by towarzyszyć uczniom w poszukiwaniu prawdy, wzbudzać 
w nich świadomość Bożej dobroci, kształtować postawę po-
koju oraz uwrażliwiać na piękno Stworzenia.

 Podstawy wychowania w duchu służby i miłości Boga 
i bliźniego czerpiemy z dziedzictwa Zgromadzenia Sług Je-
zusa, które prowadzi naszą szkołę. Choć powstanie szkoły 
datuje się na 1993 rok, to jednak historia pracy z dziećmi 
i młodzieżą sięga znacznie dalej...
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Wspólnota Sług Jezusa swoje istnienie i pracę 
w Warszawie na Czerniakowie rozpoczęła 

w pierwszych dniach odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. W 1917 roku, za radą ks. bp. Stanisława 
Galla, zakupiono willę „Kopcowiec”. Willa ta mieści-
ła się u zbiegu ulic Polkowskiej i Teresińskiej i była 
wówczas własnością Wojciecha Tura – posiadacza 
fabryki figur sakralnych. Wkrótce na miejscu poja-
wiły się pierwsze Sługi Jezusa, by przygotować dom 
i utworzyć w 1918 r. wspólnotę. Budynek wymagał 
kapitalnego remontu i podłączenia elektryczności. 
Uporano się z tym jednak szybko i rozpoczęto pracę. 
Kolejnym krokiem było dokupienie w 1919 r. są-
siedniego terenu, na którym znajdował się piętrowy 
budynek po fabryce odlewów gipsowych. 

Uporano się z tym jednak szybko i rozpoczęto pracę. 
Kolejnym krokiem było dokupienie w 1919 r. są-
siedniego terenu, na którym znajdował się piętrowy 
budynek po fabryce odlewów gipsowych. 

PIERWSZE SŁUGI JEZUSA 
NA CZERNIAKOWIE 

spólnota Sług Jezusa swoje istnienie i pracę spólnota Sług Jezusa swoje istnienie i pracę 
w Warszawie na Czerniakowie rozpoczęła w Warszawie na Czerniakowie rozpoczęła 

w pierwszych dniach odzyskania przez Polskę Nie-

siedniego terenu, na którym znajdował się piętrowy 
budynek po fabryce odlewów gipsowych. 

1918
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ZAKŁAD WYCHOWAWCZY 

Na wezwanie Rady Głównej Opiekuńczej zgromadzenie 
przyjęło do wyremontowanych budynków sieroty wo-

jenne i polskie dzieci repatriowane z terenów Rosji. 
W ten sposób rozpoczął swoje funkcjonowanie zakład wycho-
wawczy biorąc pod opiekę od 80 do 120 sierot. Wychowaw-
czynie poprzez serdeczną troskę i otwarte serca zjednywały 
sobie nieufne dzieci wychowywane do tej pory w rosyjskich 
domach dziecka.  

 Dzieci przebywające w zakładzie uczęszczały do okolicz-
nych szkół podstawowych. Po ich ukończeniu kontynuowały 
naukę w założonych przez zgromadzenie szkołach zawodo-
wych, by przygotowane do samodzielnego życia mogły podjąć 
pracę i budować wolną Polskę. 
 Dużym wsparciem dla zakładu okazał się dar pieniężny 
Ojca Św. Piusa XI, wcześniej – nuncjusza apostolskiego w Pol-
sce, dzięki któremu zgromadzenie mogło przyjąć dodatkowo 
kilkanaście prawosławnych dziewczynek z Rosji.

Dzieci z repatriacji, 1924 r.
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1922

ZAKŁAD ROBÓT KOŚCIELNYCH 
PRACOWNIA KRAWIECKA 
TRYKOTARNIA 

Obok Zakładu Wychowawczego dla Dzieci zgromadzenie 
prowadziło Zakład Robót Kościelnych, Pracownię Kra-

wiecką i Trykotarnięh. Prowadzone zakłady miały na celu 
bezpośrednią pracę z dziewczętami. W miejscach tych dziew-
częta mogły zatrzymać się do czasu znalezienia odpowiedniej 
dla siebie pracy, przyuczyć się do zawodu, a także otrzymać 
wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. 
 Przy pracowniach zorganizowano sklepik, który był waż-
nym źródłem dochodu zakładu wychowawczego dla sierot.
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Sytuacja młodzieży po okresie rusyfikacji i I wojny świa-
towej była bardzo trudna. Znaczna jej liczba wymagała 

uzupełnienia podstawowego wykształcenia. Zgromadzenie 
chcąc odpowiedzieć na potrzeby wynikające z tego zróżnico-
wania prowadziło szkoły zawodowe oraz roczne kursy przy-
gotowujące do zawodu. Ustawa o Szkolnictwie Zawodowym 
z 1932 roku wskazywała, że kształcenie zawodowe po szkole 
powszechnej pierwszego stopnia można było rozpocząć już 
w wieku 13 lat. Sytuacja ta sprawiała, że szkoły i kursy były 
miejscem nie tylko praktycznego przygotowania do zawodu, 
ale wychowania i opieki, zwłaszcza dla dziewcząt mieszkają-

cych poza domem, a będących jeszcze dziećmi.

w wieku 13 lat. Sytuacja ta sprawiała, że szkoły i kursy były 
miejscem nie tylko praktycznego przygotowania do zawodu, 
ale wychowania i opieki, zwłaszcza dla dziewcząt mieszkają-

cych poza domem, a będących jeszcze dziećmi.

w wieku 13 lat. Sytuacja ta sprawiała, że szkoły i kursy były 
miejscem nie tylko praktycznego przygotowania do zawodu, 
ale wychowania i opieki, zwłaszcza dla dziewcząt mieszkają-

cych poza domem, a będących jeszcze dziećmi.

„Wkraczamy w wytęskniony okres niepodległości i przenikają nas dwa 
przejmujące uczucia: dreszcz potężnej radości z odzyskania Ojczyzny 
i dreszcz niepokoju, czy potrafimy na tym rumowisku pozostawionym 
nam przez zaborców zbudować piękny gmach szkolnictwa polskiego.”

 (Jan Gralewski, Sejm Nauczycielski, Warszawa 1919 r.)

„Wkraczamy w wytęskniony okres niepodległości i przenikają nas dwa 
przejmujące uczucia: dreszcz potężnej radości z odzyskania Ojczyzny 
i dreszcz niepokoju, czy potrafimy na tym rumowisku pozostawionym 
nam przez zaborców zbudować piękny gmach szkolnictwa polskiego.”

 (Jan Gralewski, Sejm Nauczycielski, Warszawa 1919 r.)

„Wkraczamy w wytęskniony okres niepodległości i przenikają nas dwa 
przejmujące uczucia: dreszcz potężnej radości z odzyskania Ojczyzny 
i dreszcz niepokoju, czy potrafimy na tym rumowisku pozostawionym 
nam przez zaborców zbudować piękny gmach szkolnictwa polskiego.”

 (Jan Gralewski, 

WSPÓŁTWORZĄC 
POLSKIE SZKOLNICTWO

Dziewczęta objęte troską zgromadzenia
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SZKOŁA GOSPODARCZO-ZAWODOWA 
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI STOWARZYSZENIA 
„OPIEKA NAD DZIEWCZĘTAMI”  PW. ŚW. JÓZEFA

Z  ul. Sewerynów 14, do przysposobionego budynku po 
fabryce odlewów przy ul. Teresińskiej 9, przeniesiona 

została Szkoła Gospodarczo-Zawodowa im. Królowej 
Jadwigi. Była to trzyletnia szkoła typu średniego o profi-
lu krawiecko-bieliźniarskim i gospodarczym funkcjonująca 

w tym miejscu od 1928 r.. Uczęszczało do niej ok. 150 dziew-
cząt. Zgromadzenie, ze względu na ukrycie, szkoły i zakłady 
prowadziło pod szyldem stowarzyszeń. W tym celu utworzy-
ło w Warszawie Stowarzyszenie „Opieka nad Dziewczętami” 
pw. św. Józefa. 

1928

Uczennice z p. Plater – nauczycielką 
j. francuskiego w bibliotece szkolnej
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Dyrektorkami Szkoły Gospodarczo-Za-
wodowej im. Królowej Jadwigi były 

w poszczególnych latach następujące Sługi 
Jezusa. 
•  Tekla Warno (1928/29–1931/32)
•  Maria Kosicka (1932/33)
•  Leokadia Stryjeńska (1933/34–1943/44

 Kadrę pedagogiczną stanowiły człon-
kinie zgromadzenia i osoby świeckie.

INTERNAT

Dla dziewcząt uczących się w Szkole Gospodarczo - Zawo-
dowej lub na rocznych kursach zgromadzenie otworzyło 

internat na 120 miejsc. Internat był nie tylko miejscem za-
trzymania się dla dziewcząt mieszkających poza Warszawą, ale 
także miejscem opieki i wychowania dla dziewcząt z zakładu 
wychowawczego funkcjonującego przy ul. Teresińskiej 9, aż do 
ich usamodzielnienia się i wejścia w dorosłe życie.

yrektorkami Szkoły Gospodarczo-Za-yrektorkami Szkoły Gospodarczo-Za-
wodowej im. Królowej Jadwigi były wodowej im. Królowej Jadwigi były 

w poszczególnych latach następujące Sługi w poszczególnych latach następujące Sługi 

•  Tekla Warno (1928/29–1931/32)

yrektorkami Szkoły Gospodarczo-Za-
wodowej im. Królowej Jadwigi były 

w poszczególnych latach następujące Sługi 

Poczet sztandarowy Szkoły Gospodarczo-Zawodowej 

im. Królowej Jadwigi (1937/38)

Personel szkoły 
z uczennicami
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SZKOŁY ROCZNE 

Wychodząc naprzeciw potrzebom ubogich dziewcząt, 
przy Szkole Gospodarczo-Zawodowej im. Królowej 

Jadwigi zostały zorganizowane i prowadzone roczne szkoły 
przygotowujące do wykonywania zawodu. Po ich ukończe-
niu uczennice zdawały egzaminy pod kierunkiem mistrzyń 
zawodu w szkole św. Jadwigi. Wyżej wspomniane szkoły pro-
wadzone były w okresie: 
•  Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzin-

nym (I stopnia) (1934–1944)
•  Prywatna Żeńska Szkoła Dokształcająca Krawiecka im. Kró-

lowej Jadwigi (1934–1939)

•  Prywatne Żeńskie Kursy Wychowawczyń Domowych 
im. Królowej Jadwigi (1934–1944)

•  Sześciomiesięczny Kurs Ogrodnictwa (1934–1936)

 W szkołach dbano o wychowanie patriotyczne dziewcząt. 
Uczono je historii Polski, języka polskiego, pieśni patriotycz-
nych, geografii. Uczennice brały udział w obchodach świąt 
narodowych (3-go Maja, 11-go Listopada). Dla dziewcząt or-
ganizowano również kółka zainteresowań: eucharystyczne, 
misyjne, charytatywne.

1934
•  Prywatne Żeńskie Kursy Wychowawczyń Domowych 

•  Sześciomiesięczny Kurs Ogrodnictwa (1934–1936)

Uczennice szkoły w pochodzie 3-Majowym
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OPIEKA DUCHOWA 
Dla uczennic i absolwentek szkoły utworzono Sodalicję Ma-
riańską, która wobec niemieckiego zakazu organizowania ini-
cjatyw kulturalno – religijnych, została przekształcona w Mi-
licję Niepokalanej. Pierwsze dziewczęta  do Milicji przyjął 
o. Maksymilian Kolbe. Ruch ten był dla dziewcząt możli-
wością kontynuowania wychowania religijnego rozpoczętego 
w szkołach i wzrastania w wartościach chrześcijańskich.

 

PUNKT USŁUGOWY
Wspomagając młode dziewczęta utworzono także szwalnię, 
w której absolwentki szkoły mogły znaleźć zatrudnienie. Do-
datkowo otwarto punkt usługowy, dzięki któremu zgroma-
dzenie pozyskiwało fundusze na prowadzenie szkół i działal-
ność charytatywną. 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY 
Absolwentki szkoły otrzymywały również wsparcie zawo-
dowe, które zapewniało działające przy szkole Biuro Pośred-
nictwa Pracy.  Celem jego była pomoc młodym dziewczętom 
w poszukiwaniu pracy, umożliwienie im spotkania się z pra-
codawcami oraz koordynacja kariery zawodowej.

w której absolwentki szkoły mogły znaleźć zatrudnienie. Do-
datkowo otwarto punkt usługowy, dzięki któremu zgroma-
dzenie pozyskiwało fundusze na prowadzenie szkół i działal-

BIURO POŚREDNICTWA PRACY 
wsparcie zawo-

, które zapewniało działające przy szkole Biuro Pośred-
nictwa Pracy.  Celem jego była pomoc młodym dziewczętom 
w poszukiwaniu pracy, umożliwienie im spotkania się z pra-
codawcami oraz koordynacja kariery zawodowej.

Uczennice i absolwentki 
szkoły należące 
do Milicji Niepokalanej 
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Wspólnota Sług Jezusa przy ul. Teresińskiej 9 dostrze-
gała każdą potrzebę, jaka pojawiała się wokół. Obok 

pracy edukacyjno-wychowawczej członkinie wspólnoty po-
dejmowały również inne ważne zadania w które wkładały 
całe swoje serce.  

OCHRONKA 
W okresie wakacyjnym członkinie wspólnoty organizowały 
na terenie domu ochronkę dla ok. 30 dzieci z ubogich rodzin 
z sąsiedztwa.

WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ 
ŚW. KAZIMIERZA

Sługi Jezusa żywo współpracowały z parafią św. Kazimie-
rza. Pomagały w przygotowaniu dzieci do I Komunii św. 

Dla dzieci i młodzieży organizowały przedstawienia i poga-
danki. Prowadziły również Koła Żywego Różańca, w których 
liczba dziewcząt i dzieci w 1935 r. dochodziła do 150 osób.  

Kościół Parafialny pw. św. Kazimierza Królewicza ul. Chełmska (lata 30-te XX w.)
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NOWICJAT ZGROMADZENIA 

Zakupiona posesja i dom i przy ul . Teresińskiej 9 miały być 
nie tylko miejscem nauki i wychowania dzieci i młodzie-

ży, ale również miejscem formacji i przygotowania do życia 
zakonnego oraz pracy apostolskiej nowych członkiń zgro-
madzenia, które kontynuowałyby misję i charyzmat rodziny 
zakonnej. Stąd istnienie i funkcjonowanie tego czasu formacji 
zwanego nowicjatem było i wciąż jest niezwykle ważne. 
 Nowicjat funkcjonował tutaj w latach 1921–1925. Powtór-
nie został przeniesiony z Krakowa w 1930 r. i funkcjonował do 
czasu wybuchu Powstania Warszawskiego. Wtedy to wszystkich, 
którzy przebywali w schronie podczas walk, w tym nowicjuszki, 
zabrano do obozu przejściowego w Pruszkowie. Podczas trans-
portu udało się nowicjuszkom uciec. Po czasie tułaczki zebrały 
się w Mogielnicy. W 1945 r. nowicjat został przeniesiony do 
domu zgromadzenia w Otwocku, gdzie funkcjonuje do dziś. 

SCHRONISKO DLA STARYCH 
I SPRACOWANYCH SŁUG

Do willi nabytej jako pierwszy budynek została dobudo-
wana oficyna, w której zamieszkały spracowane służą-

ce. Brak sił nie wyłączał je jednak z pracy. Tam gdzie mogły 
angażowały się w posługę i apostolstwo wspólnoty. W domu 
tym mieszkały do wybuchu Powstania Warszawskiego.

SCHRONISKO DLA STARYCH 

WAŻNE MIEJSCE DLA 
ZGROMADZENIA SŁUG JEZUSA

akupiona posesja i dom i przy ul . Teresińskiej 9 miały być 
nie tylko miejscem nauki i wychowania dzieci i młodzie-

i przygotowania do życia 
zakonnego oraz pracy apostolskiej nowych członkiń zgro-
madzenia, które kontynuowałyby misję i charyzmat rodziny 
zakonnej. Stąd istnienie i funkcjonowanie tego czasu formacji 

 Nowicjat funkcjonował tutaj w latach 1921–1925. Powtór-
nie został przeniesiony z Krakowa w 1930 r. i funkcjonował do 
czasu wybuchu Powstania Warszawskiego. Wtedy to wszystkich, 
którzy przebywali w schronie podczas walk, w tym nowicjuszki, 
zabrano do obozu przejściowego w Pruszkowie. Podczas trans-
portu udało się nowicjuszkom uciec. Po czasie tułaczki zebrały 
się w Mogielnicy. W 1945 r. nowicjat został przeniesiony do 
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„Skoro Zgromadzenie zakonne weźmie się do jakiej pracy spo-
łecznej, to już jej nie przerwie ani wyjście za mąż, ani odjazd 
w inne strony, ani choroba, ani śmierć nawet, bo na miejsce uby-
wających, zgromadzenie przedstawia innych członków i dzieło 
postępuje bez przerwy.” 

(bł. Honorat Koźmiński)

Od marca 1931 r. dom przy ul. Te-
resińskiej 9 był domem głów-

nym Zgromadzenia Sług Jezusa. 
Swoją siedzibę miał tutaj Zarząd 
zgromadzenia, na którego czele stała 
Eleonora Motylowska – pierwsza 
Przełożona Generalna. Wielką tro-
ską obejmowała wszystkie Sługi Je-
zusa. Z sercem pełnym oddania słu-
żyła ubogim dziewczętom i dzieciom. 
Zmarła w opinii świętości 8 stycznia 
1932 r. Kondukt pogrzebowy wyru-
szył z Teresińskiej 9 do Katedry Po-
lowej Wojska Polskiego. Żegnali Ją 
wysocy dostojnicy kościelni, młodzież 
szkół zawodowych, delegacje innych 
zgromadzeń zakonnych, służące oraz 
licznie zebrani mieszkańcy Warszawy.

Eleonora Motylowska 
(1856–1932) – Współzało-

życielka Zgromadzenia 
Sług Jezusa

Bł. O. Honorat Koźmiński 
(1829–1916) – Założyciel 

wielu zgromadzeń niehabito-
wych, w tym Sług Jezusa

1931
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„W czasie wypadków majowych w 1926 r. prezydent Stanisław 
Wojciechowski w kłopotliwym położeniu skorzystał z uczynno-
ści przełożonej domu Mari Łaniewskiej i naszą bryczką  wyruszył 
z Teresińskiej ze swym adiunktem w stronę Wilanowa w momen-
cie padania kul z przeciwnej strony.” 

  (Z Archiwum Zgromadzenia)

GOŚCIE WSPÓLNOTY

kard. Achilles Ratti kard. Francesco 
Marmaggi

kard. Aleksander 
Kakowski

abp Stanisław Gall kard. August Hlond św. Maksymilian Kolbe

Wspólnotę przy ul. Teresińskiej 9 odwiedzały osoby, któ-
re w szczególny sposób zapisały się w historii Niepod-

ległej Polski:
•  kard. Achilles Ratti – nuncjusz apostolski w Polsce 

(1919–1922), wspierał finansowo prace prowadzone przez 
zgromadzenie, służył radą w podejmowanych inicjatywach. 
Wybrany na Stolicę Apostolską jako Pius XI zatwierdził 
w 1924 r. Konstytucje Zgromadzenia Sług Jezusa;

•  kard. Francesco Marmaggi – nuncjusz apostolski w Pol-
sce (1928–1936), protektor zgromadzenia;

•  kard. Aleksander Kakowski – Prymas Królestwa Polskie-
go (1925–1938), wspomagał zgromadzenie radą, wspierał 
inicjatywy charytatywne;

•  abp Stanisław Gall – biskup polowy Wojska Polskie-
go, administrator apostolski Archidiecezji Warszawskiej 
(1940–1944). Przyjaciel zgromadzenia, wspierał je radą, 
pomocą, przekazał dom w Otwocku, współpracował ze 
zgromadzeniem w czasie wojny i okupacji; 

•  kard. August Hlond – Prymas Polski (1926–1948), współ-
pracował ze zgromadzeniem; 

•  św. Maksymilian Maria Kolbe – odwiedził wspólnotę 
i wygłosił konferencję o Matce Najświętszej mówiąc, że 
„ufność pokładana w jej pomoc i opiekę nigdy nie bę-
dzie zawiedziona”. 

 (Ze wspomnień F. Klimkiewicz)
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POMOC ŻOŁNIERZOM 

We współpracy ze znajom ą wspólnoty dr Marią  Srokow-
ską  zorganizowano w budynku szkoły przy ul. Teresiń-

skiej 9 punkt sanitarny. Wykonywano tam prostsze zabiegi, 
opatrywano rany, a poważniej rannych transportowano do 
szpitala „Czerniakowskiego”. 
  Budynek szkoły był miejscem wypoczynku dla żołnierzy 
po przeprowadzonych walkach. Mogli oni tam wypocząć 
i umyć się, a w tym czasie prano i cerowano im ubrania. 
  Żołnierzom stacjonującym w ogrodach przy ul. Chełm-
skiej przygotowywano w domu posiłki, które następnie do-
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Niemcy weszli na posesję domu, nie pozwolili wyjść ludziom 
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OKUPACJA NIEMIECKA

Sługi Jezusa, które należały do wspólnoty domu przy ul. Te-
resińskiej 9, otworzyły przy ul. ul. Kanonia 5 stołówkę 

dla najuboższych. Na prośbę ks. M. Kliszko wydawały posiłki 
z ramienia „Caritas”. Kiedy rozwinęły działalność, otworzyły 
też drugi dział dla inteligencji. W prowadzonej kuchni za-
trudniono dwie Żydówki i ukrywano małżeństwo żydowskie, 
a kiedy pojawiło się zagrożenie odkrycia ich, wyszukano dla 
nich lepszą kryjówkę. Na prośbę ks. abp. Stanisława Galla 
roznosiły wsparcie finansowe dla rodzin na terenie Warsza-
wy, zwłaszcza dla rodzin żołnierzy zaangażowanych w obronę 
stolicy.
 Kiedy tylko ustały działania wojenne, od razu członkinie 
wspólnoty zaczęły porządkować zniszczone budynki. Kazi-
miera Konstantynowicz, ówczesna przełożona domu, podję-

ła działania w kierunku wznowienia funkcjonowania szkół 
oraz działania na rzecz okupowanej Polski. Na terenie domu 
wspólnota ukrywała kapłanów i osoby świeckie poszukiwane 
przez okupanta.
 Po przygotowaniu wstępnym budynku wznowiono pra-
cę 3-letniej Szkoły Kra-
wieckiej i Rocznej Szkoły 
Gospodarczej. Okupant 
zakazał prowadzenia 
szkolnictwa średniego, 
dlatego szkoły te funkcjo-
nowały jako szkoły zawo-
dowe. Uczennicami ich 
były na początku wycho-
wanki ( sieroty z zakładu 
wychowawczego, któ-
ry funkcjonował tu do 
1928 r.) oraz dziewczęta 
z najbliższej okolicy. 
Uczennice nie tylko zdo-
bywały zawód, ale chro-
nione były przed wywie-
zieniem na przymusowe 
roboty do Niemiec. 
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SKLEP GALANTERYJNY

W  zrujnowanych domach nie było już miejsca na otwo-
rzenie kursów zawodowych istniejących przed wojną, 

dlatego przy ul. Chełmskiej przełożona domu Kazimiera Kon-
stantynowicz wynajęła lokal. W tych kilku pokojach zorga-
nizowano sklep galanteryjny, pracownię krawiecką oraz pra-
cownię kapeluszy. Punkty usługowe założono w celu zdobycia 
funduszy na utrzymanie prac prowadzonych przez wspólnotę 
oraz zatrudnienia dziewcząt uczących się w szkole. Tym sa-
mym chroniono je przed łapankami i wywiezieniem na ro-
boty do Niemiec. W punktach tych podczas pracy i poza nią 
prowadzono pogadanki religijne, historyczne, uczono także 
języka polskiego.

PRZEDSZKOLE

Po ustaniu działań wojennych, już w październiku Maria 
Kaźniuk otworzyła przedszkole na 40 dzieci. W jego pro-

wadzenie zaangażowały się uczennice Szkoły dla Wychowaw-
czyń Przedszkola. 

REKOLEKCJE

W czasie okupacji w domu organizowane były trzydniowe 
rekolekcje i dni skupienia dla młodych kobiet. Prowa-

dzili je zakonnicy zaprzyjaźnieni ze zgromadzeniem – jezuici, 
kapucyni, redemptoryści. 

1940

Dzieci z przedszkola z wychowawczynią
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POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 R.

Okres powstania był wyjątkowo trudny. W schronie prze-
bywała cała wspólnota, wychowawczynie i uczennice 

szkoły oraz okoliczna ludność, której działania wojenne 
zniszczyły dotychczasowe domy mieszkalne. W czasie walk 
schron mieścił ok. 500 osób. Niemcy coraz intensywniej 
bombardowali i ostrzeliwali budynki na posesji przy ul. Te-
resińskiej. Po całonocnym ostrzale 3.09.1944 r. większość 
osób wyszła ze schronu. Osoby te zostały przetransporto-
wane przez Niemców do kościoła św. Bonifacego na Sady-
bie, a następnie wywiezione do obozu w Pruszkowie. Części 
wychowanek udało się uciec, pozostałe zostały wywiezione 
na przymusowe roboty do Niemiec. Wychowawczynie stara-
ły się utrzymywać z nimi kontakt listowny; wysyłały im też 

paczki z żywnością. W połowie września Niemcy dotarli do 
reszty ukrywających się osób i zabrali do obozu w Pruszko-
wie, a chorych przewieźli do Konstancina. Po opróżnieniu 
schronu dom podpalili. 
 Wartości patriotyczne przekazywane przez Sługi Jezusa 
dzieciom i młodzieży stosowane były przez członkinie wspól-
noty w praktyce. Już w pierwszych dniach powstania wszyst-
kimi swoimi siłami włączyły się w walkę o wolną Polskę. 
•  W domu przygotowywano posiłki, po które przychodzili 

wieczorami walczący żołnierze;
•  Prano i cerowano ubrania;
•  Szyto worki na amunicję; 
•  Wychowanki szkół zawodowych i nowicjuszki wraz z po-

wstańcami odbierały zrzuty alianckie;
•  Członkinie  włączyły się w organizowanie opatrunków 

i leków dla powstańców oaz udzielania pierwszej pomocy;
•  Sługi Jezusa znając okolice służyły powstańcom za prze-

wodniczki;
•  W czasie, kiedy nie było bezpośredniego zagrożenia, Maria 

Kaźniuk organizowała dla dzieci z okolicznych domów oraz 
przebywających w schronie prowizoryczne przedszkole.
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Siłę do walki i pracy wspólnota członkiń zgromadzenia 
czerpała z modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. 

W domu zgromadzenia, a podczas bombardowań w schro-
nie, przez cały okres wojny odprawiana była Msza św. Pod-
czas działań wojennych Mszę św. sprawował ksiądz, który 
ukrywał się we wspólnocie. Był on uciekinierem z poznań-
skiego. Kiedy udał się w dalsza drogę, siostry zaopiekowały 
się ks. Bartynowskim – starszym już jezuitą, który w tych 
trudnych chwilach pełnił funkcję kapelana.
 W czasie, gdy Niemcy zabrali resztę osób przebywających 
w schronie, Maria Piller nie zważając na ich obecność ukryła 
pod płaszczem Najświętszy Sakrament i przeniosła do miej-
sca, gdzie zgromadzili się okoliczni mieszkańcy. Tam rozdała 
Komunię Świętą Sługom Jezusa. Było to wielkie umocnienie 
w tak trudnych chwilach. 

Maria Piller (pierwsza od lewej)

Kaplica w domu 
zgromadzenia 
przy ul. Teresińskiej 9
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OKRES POWOJENNY 

Członkinie wspólnoty przy 
ul. Teresińskiej 9, którym 

udało się uciec z transpor-
tu do Pruszkowa lub wyjść 
z obozu na podstawie legi-
tymacji zakonnych, przeby-
wały w okolicach Warszawy. 
Starały się jednak wrócić do 
opuszczonych domów. Kiedy 
dotarły na Teresińską, zasta-
ły wszystkie domy zburzo-
ne lub spalone. Ocalał tylko 
budynek gospodarczy, który 
zaczęły przygotowywać do 
zamieszkania. I tak rozpoczął 
się żmudny okres odbudowy-
wania zniszczonych domów.

PRYWATNE ŻEŃSKIE GIMNAZJUM 
KRAWIECKO-BIELIŹNIARSKIE 

Wkrótce udało się także odnowić funkcjonowanie jednej 
ze szkół, przy której były prowadzone kursy krawiec-

kie. Dla dziewcząt zamieszkałych poza Warszawą i wychowa-
nek prowadzono Bursę.

PRZEDSZKOLE

Zaraz – kiedy tylko budynki były gotowe – powrócono do 
prowadzenia przedszkola. Personel przedszkola składał 

się nie tylko z członkiń zgromadzenia, ale także z wycho-
wawczyń świeckich.wawczyń świeckich.
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LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA, 
KONFISKATA DOMU I POSESJI 

Kolejne wymogi rządów PRL-u zmusiły zgromadzenie 
do ujawnienia się i uregulowania swojego bytu prawne-

go. Wraz z prowadzonymi placówkami miało ono podlegać 
Urzędowi do Spraw Wyznań. Komunistyczne władze nie 
uznały jedności między zgromadzeniem a stowarzyszeniem 
i zaczęły planowo przejmować poszczególne dzieła i domy 
zgromadzenia. 

PRZEDSZKOLE – zostało przejęte przez Zrzeszenie Kato-
lików „Caritas”. Na pewien czas pozostawiono jedynie pra-
cownice – wychowawczynie ze Zgromadzenia Sług Jezusa. 
Wówczas dyrektorem była osoba podległa władzy państwo-
wej, a przedszkole korzystało nieodpłatnie z pomieszczeń 
należących do zgromadzenia. W dniu 11 maja 1961 r. przed-
szkole przejął oficjalnie Wydział Oświaty upaństwawiając je 
całkowicie i odsuwając zgromadzenie od pracy wychowawczej. 

PRYWATNE ŻEŃSKIE GIMNAZJUM KRAWIECKO- 
-BIELIŹNIARSKIE – zostało zlikwidowane. 

BURSA DLA DZIEWCZĄT – W 1954 r. została przejęta 
przez Wydział Oświaty, zaś w pomieszczeniach, gdzie miesz-
kały dziewczęta, utworzono internat dla chłopców. Wkrótce 
jednak lokal okazał się niewystarczający. Wówczas w 1955 r. 

Wydział Oświaty zlikwidował internat, a pomieszczenia prze-
kazał prywatnym lokatorom (chłopcom, którzy uprzednio 
mieszkali w internacie).

OGRÓD – bar dzo dobrze utrzymany i prowadzony ogród 
(3000 m2), który był źródłem utrzymania tak placówek jak 
i wspólnoty, został również przejęty na Skarb Państwa i prze-
kazany Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu. 

DOM – po wydaniu de-
kretu o przejęciu zabu-
dowań i posesji zgroma-
dzenia na Skarb Państwa 
(21.09.1961 r.)  siłą, przy 
udziale funkcjonariuszy 
MO zabierano siostrom 
kolejne pomieszczenia 
domu. 
 

OKRES PRLU
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NOWY POCZĄTEK

„Siostry zdecydowały się na nowo stworzyć dzieciom przedszkole 
szczególne, pełne ciepła, radości, gdzie wszyscy czuliby się wspaniale. 
Aby zapewnić miejsce dla dużej liczby kandydatów i poprawić wa-
runki lokalowe zdecydowały się na adaptację na przedszkole budynku 
gospodarczego. Prace remontowe rozpoczęto 1 września 1991 roku, 
a ukończono w sierpniu 1993 roku. Powstało miejsce przyjazne dzie-
ciom i rodzicom, które siostry uczyniły prawdziwym domem, z którym 
ciężko było się rozstawać po zakończeniu edukacji przedszkolnej.” 

(Iwona Bartczak)

W gazecie warszawskiej pojawił się artykuł 
pt. „Na Teresińską wróciły siostry”.

WAŻNA DATA – 25.11.1981 r.
I tak nadszedł szczęśliwy dla zgromadzenia dzień. Urząd 
m.st. Warszawy uchylił decyzję Prezydium Rady Narodowej 
z 21.09.1961r. o przejęciu nieruchomości na Skarb Państwa 
przywracając zgromadzeniu prawo do zarządzania domem 
i niewielkim, przyległym ogrodem. 

PRZEDSZKOLE 
Po trudnym okresie odsunięcia zgromadzenia od pracy i walki 
o przetrwanie, wraz z odzyskiwaniem przez Polskę niezależ-
ności od reżimu komunistycznego, można było znów myśleć 
o włączeniu się w pracę nad dziećmi i młodzieżą. W 1984 r. 
do przedszkola państwowego została przyjęta wychowawczyni 
Maria Kosiorowska, a później kolejne osoby. Przedszkole mie-
ściło się na parterze w budynku zgromadzenia. Zapewniało 
opiekę prawie pięćdziesięciorgu dzieciom.

Budynek zgromadzenia, w którym mieściło się przedszkole 

do 1993 r.

Adaptacja budynku gospodarczego na przedszkole
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1993

„Nie wyobrażaliśmy sobie lepszego miejsca? Zgromadzenie przychy-
liło się do naszej prośby i tak oto 1 września 1993 roku rozpoczyna 
się historia szkoły św. Franciszka w Warszawie. Początkowo  była to 
trzyklasowa szkoła podstawowa z oddziałami początkowymi. Naukę 
w niej rozpoczęło dziesięcioro uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły 
została pani Maria Kosiorowska, wychowawcą klasy pierwszej była 
pani Jolanta Andrzejczak, a pani Dorota Starzec objęła pieczę nad 
świetlicą. 26 września tego roku odbyła się uroczysta Msza Święta oraz 
poświęcenie pomieszczeń szkolnych.” 

(Z kroniki szkolnej) 

Historia powtarza się! Znów świt wolności i znów zgro-
madzenie podejmuje prace nad kształceniem i wycho-

waniem młodych Polaków. Mobilizacją do podjęcia decy-
zji o otwarciu szkoły byli rodzice, dla których ważne było 
wychowanie ich dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. 
W pomieszczeniach po przedszkolu w budynku zgromadze-
nia otwarto pierwszą klasę Szkoły Podstawowej.

POWSTANIE SZKOŁY 
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
W KOŚCIELE ŚW. KAZIMIERZA – 
4.06.1995 r.

Szczególnym dniem w historii szkoły był 4 czerwca 1995 
roku. To wtedy właśnie, w czasie uroczystej Mszy Świętej 

o godz. 11.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem święte-
go Kazimierza, dzieci z drugiej klasy, jako pierwsi uczniowie 
naszej szkoły, przystąpiły do I Komunii Świętej. 

POŚWIĘCENIE SZTANDARU 
SZKOŁY – 4.10.1997 r.

Ważne wydarzenie miało również miejsce w dniu pa-
trona szkoły – 4 paź dziernika 1997 r. Wówczas w ko-

ściele oo. kapucynów przy ul. Miodowej nastąpiło uroczyste 
poświęcenie sztandaru szkoły, na którym dumnie widniał 
św. Franciszek. 
 Szkoła od początku funkcjonowała w ścisłej współpra-
cy z przedszkolem. To w pomieszczeniach przedszkolnych 
odbywały się szkolne Msze Święte, przedstawienia i bale, 
a przedszkolna stołówka oferowała uczniom obiady. 
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2001

„Panie Boże, dziękuję Ci, że 
szkoła będzie istniała zawsze. 
Proszę Cię, żeby tej szkoły 
nikt nie zniszczył.” 

(Wojtek – uczeń szkoły)

ABY DOBRO SIĘ ROZWIJAŁO

Budowa Szkoły 

Rok 1999 był rokiem szczególnie radosnym także z inne-
go powodu. Już od 1995 r. rodzice starali się, by zgro-

madzenie utrzymało szkołę i rozszerzyło ją do klasy ósmej, 
ponieważ służy ona nie tylko dzieciom, ale i rodzinom; jest 
miejscem formacji zarówno intelektualnej, jak i duchowej 
i wspiera rodziny w katolickim wychowywaniu dzieci. Przy 
budowie nowej szkoły rodzice deklarowali swoją pomoc. Za-
rząd rozważył prośby i tak oto 4 listopada 1999 r. zapadła 
decyzja o budowie szkoły.
 W nowe tysiąclecie wkraczaliśmy ufni, że Szkoła św. 
Franciszka będzie się rozwijać. I tak było. Szkoła rzeczywi-
ście się rozrastała. W rok szk. 2000/2001 wkroczyła bogatsza 
o kontener mieszkalny. Aby uczniowie mogli kontynuować 
naukę, rodzice zgromadzili pieniądze na zakup segmentu, 

w którym przez dwa lata uczyli się uczniowie klasy czwartej 
i piątej. Ufność pokładana w Bogu nie zawiodła. Nadszedł 
dzień 20 marca 2001 roku. 
 Wpis w szkolnej kronice głosi: „Nasze marzenia się speł-
nią. Ruszyła budowa nowej szkoły.”  Tego trudnego zadania 
podjęła się p. Maria Kilian, która od początku do  końca 
nadzorowała jej budowę. I tak wkrótce pojawiły się głębokie 
wykopy, hałdy ziemi, potem fundamenty, z czasem zaczęły 
wyłaniać się mury parteru, potem kolejnych pięter. Dzień po 
dniu zmieniał się krajobraz na Teresińskiej. P. Maria dzięki 
swej niezwykłej ofiarności, pracowitości i dobroci sprawiła, iż 
główna część budynku została oddana do użytku po 17 mie-
siącach wytężonej pracy wielu osób. 
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Historia kamienia węgielnego – 6.10.2001 r.
„Patrząc na szybko postępujące prace przy budowie, utwierdzaliśmy 
się w przekonaniu, że to dzieło rośnie dzięki Bożej Opatrzności.”

(Z kroniki szkolnej)

Szkoła św. Franciszka musi być zbudowana na mocnym 
fundamencie Patrona, stąd wyjazd do Asyżu. Eucharystia 

przy grobie św. Franciszka 19 lipca 2001 roku, była niepo-
wtarzalnym wydarzeniem dla wszystkich uczestników piel-
grzymki. Kronika szkolna odnotowuje: „Wcześniej przed 
Eucharystią, co było dla nas wielkim zaskoczeniem i szczę-
ściem, otrzymaliśmy od jednego z braci franciszkanów dwa 
kamienie pochodzące z bazyliki św. Franciszka. Wszystko 
było jakby dla nas przygotowane. 22 lipca 2001 roku w Ca-
stel Gandolfo otrzymaliśmy błogosławieństwo od Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Na spotkanie z Ojcem Świętym 
mogły wejść tylko trzy osoby”. 
 Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 6 paź-
dziernika 2001 r. Uroczystej Eucharystii przewodniczył 
ks. bp Tadeusz Pikus. Obecnych było wielu zaproszonych 
gości. A wśród nich przedstawiciele kuratori um, władz dziel-
nicy Mokotów oraz dyrekcja i wykonawcy budowy. 

„W tej trójce znaleźli się brat Grzegorz Filipiuk OFM Cap, Ola Glińska z 
trzeciej klasy i ja. Rozpakowaliśmy tablicę z kamieniem i czekaliśmy co 
będzie dalej. Po chwili zobaczyliśmy zmęczoną, ale pełną pokoju twarz 
Ojca Świętego. Najpierw przywitała się z Ojcem Świętym Ola. Papież 
przytulił ją, zrobił krzyżyk na czole i ucałował. Witał nas serdecznym 
spojrzeniem, które ośmieliło mnie na tyle, że wydobyłam z siebie to, 
co od dawna nosiłam w sercu i powiedziałam. Ojcze Święty, prosimy 
o błogosławieństwo. Zapewniłam o naszej codziennej modlitwie za Pa-
pieża. Brat Grzegorz, trzymający tablicę, podszedł nieco bliżej, a Ojciec 
Święty patrzył, modlił się i błogosławił. Ta chwila błogosławieństwa 
zostanie z nami na zawsze. Jest ona dla nas znakiem i darem od Boga.”

(Ze wspomnień Lucyny Michalik – dyrektor szkoły)

„Dzień ten był bardzo ważny dla całej 
szkoły. Czułem się szczęśliwy, ponieważ 
może będę się w niej uczył. Byłem dumny, 
bo mój tata podpisywał się na akcie wmu-
rowania kamienia węgielnego, a poza 
tym ja wkładałem jedną z czterech cegieł, 
którymi zamurowano kamień i mosiężną 
tubę z aktem. Był to dla mnie niezapo-
mniany dzień.” 

(Uczeń kl. V)
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„Pierwsze, co się nam rzuca w oczy, jest duży „Krzyż San Damiano”. 
… Dalej wchodzimy do klas. Jak widać Pani dyrektor nie zapomniała 
także o uczniach. Oprócz dobrego ogólnego wyglądu korytarza zapew-
niła komfort związany z samą nauką. Każda klasa otrzymała nowy 
zestaw ławek. Nowością w naszej szkole stał się również fakt, iż od tej 
pory na zajęciach informatyki pracujemy w specjalnie do tego celu 
przygotowanym pomieszczeniu. Kupiono ok. 10 komputerów i z nich 
założono wewnętrzną sieć. Lekcje wychowania fizycznego jak i inne 
przedmioty też się zmieniły. Myślę, że nasza szkoła jest bardzo dobrze 
wyposażona i na podstawie obserwacji można sądzić, że w najbliższym 
czasie wzbogaci się o jeszcze nowsze rzeczy.”

Bartek – uczeń szkoły

W nowym budynku szkoły – 3.09.2002 r.

Nawet najwięksi optymiści twierdzili, że najwcze-
śniejszy termin oddania szkoły to grudzień 2002 

roku. Ale Bóg jeszcze raz okazał swą moc. I dzięki Jego 
łasce i ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli, 
nowa szkoła zaczęła służyć dzieciom już 3 września. 
Zmiany były ogromne. Przedtem było ciasno, teraz 
przestronne sale lekcyjne i korytarze, szeroka klatka 
schodowa i duża szatnia. 

„Gdy tylko zobaczyłem naszą nową szkołę, to oniemiałem z wraże-
nia. Nie spodziewałem się, że będzie zbudowana tak szybko. Podczas 
zwiedzania uznałem, że moja klasa jest najładniejsza. Wszystko jest 
nowe. Czyściutka tablica, błyszcząca podłoga, ładne zasłonki. Na razie 
parapety są trochę puste, ale na pewno przyniesiemy kwiatki. Niedłu-
go będziemy mogli jeść drugie śniadanie na stołówce, ale na kuchnię 
musimy jeszcze poczekać. Cieszę się, że moja klasa jest na drugim 
piętrze wraz z czwartą i szóstą. A młodsze na pierwszym. Spodobało 
mi się też to, że w szatni mamy sza�i na kluczyk.” 

Michał – uczeń szkoły

 3.09.2002 r.
awet najwięksi optymiści twierdzili, że najwcze-
śniejszy termin oddania szkoły to grudzień 2002 

roku. Ale Bóg jeszcze raz okazał swą moc. I dzięki Jego 
łasce i ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli, 
nowa szkoła zaczęła służyć dzieciom już 3 września. 

przestronne sale lekcyjne i korytarze, szeroka klatka przestronne sale lekcyjne i korytarze, szeroka klatka przestronne sale lekcyjne i korytarze, szeroka klatka 
schodowa i duża szatnia. schodowa i duża szatnia. schodowa i duża szatnia. 
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Uroczyste poświecenie szkoły – 18.12.2002 r.
18 grudnia 2002 r. odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły. 
Sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Spokój i ro-
dzinna atmosfera uroczystości sprzyjały dziękczynnej modli-
twie. Ks. bp Tadeusz Pikus poświęcił pomieszczenia szkolne – 
klasy, korytarze, pracownię komputerową, szkolną stołówkę 
oraz gabinet dyrektora. Ten rok szkolny, pierwszy w nowym 
budynku szkolnym był szczególny, wtedy to pierwszy rocz-
nik szóstoklasistów opuszczał mury szkoły św. Franciszka. 
Mijały miesiące i jakże ważne części szkoły były oddawane 
do użytku. 

„Z wielką radością uczestniczyłem 
w błogosławieństwie szkoły. Jest to 
wielkie dzieło wysiłku sióstr, ro-
dziców dzieci i wielu innych osób 
i środowisk. Mam nadzieję, że bę-
dzie służyło dobru, prawdzie i świę-
tości dla wielu pokoleń. Życzę, aby 
to miejsce było szkołą miłości Bożej 
i drogą do świętości.” 

Ks. bp Tadeusz Pikus

18.12.2002 r.
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Poświęcenie 
kaplicy 
szkolnej – 
17.05.2004 r.

17  maja 2004 roku 
ks. bp Tadeusz Pikus 

dokonał poświecenia pięk-
nej szkolnej kaplicy pro-
jektu Teresy i Dariusza Ko-
walskich, rodziców uczniów 
naszej szkoły. 

Poświęcenie boiska szkolnego (2004) 
i placu zabaw (2011)

W  dzień Patrona szkoły – 4 października 2004 r. odda-
no do użytku szkolne boiska. Po uroc zystej Mszy św., 

ślubowaniu pierwszaków i części artystycznej, pierwszy raz 
na naszych szkolnych boiskach odbyły się zawody sportowe, 
zorganizowane przez nauczyciela wychowania fi zycznego p. 
Adama Kucharczyka. Na koniec odbył się mecz piłki nożnej 
Uczniowie kontra Nauczyciele. Kilka lat później (2011 r.) 
poświęcony został przez o. Lecha Nowińskiego – szkolnego 
duszpasterza – atrakcyjny plac zabaw.

 maja 2004 roku  maja 2004 roku  maja 2004 roku 
ks. bp Tadeusz Pikus 

dokonał poświecenia pięk-
 pro-

jektu Teresy i Dariusza Ko-
walskich, rodziców uczniów 
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DYREKTORZY SZKOŁY

Maria Kosiorowska 
(1993/1994)

Lucyna Michalik 
(1994/1995 – 2005/2006)

Dorota Frąk 
(2006/2007 – 2012/2013)

Marzena Trelka
(2013/2014 – 2015/2016)

Elżbieta Kordas 
(od 2016)
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NASZE DZIŚ 
ZE ŚW. FRANCISZKIEM

„Pokój i radość, prawdę i miłość, 

Chcemy wszystkim ludziom nieść. 

Bo Patronem naszej szkoły,

Św. brat Franciszek jest.”

Uczniowie św. Franciszka zawsze 

idą za nim tak jak jego bracia.
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WRZESIEŃ

„Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszyst-
kich kościołach Twoich, które są na całym świecie, 
i błogosławimy Tobie, że przez święty Krzyż Twój od-
kupiłeś świat.”  

(św. Franciszek)

Z  modlitwą wchodzimy w każdy 
nowy rok szkolny. Tak jak św. 

Franciszek chcemy wielbić Boga 
w każdym miejscu i czasie, aby 
otrzymać Jego błogosławieństwo 
na cały rok nauki, pracy oraz sta-
wania się coraz lepszymi ludźmi. 
Codziennie rano spotykamy się 
w kaplicy, by przed krzyżem San 
Damiano powierzyć Bogu cały dzień.
 Tydzień wychowania, to szcze-
gólny czas kiedy modlimy się za dzie-
ci i młodzież, w tym uczniów naszej 
szkoły. W dzień św. Stanisława Kostki 
– patrona młodzieży gromadzimy się 
w naszej parafii pw. św. Kazimierza 
Królewicza i uczestniczymy we Mszy 
św. Włączamy się w oprawę, a nasz 
chór złożony z rodziców i uczniów 
prowadzi śpiew.

(św. Franciszek)

 modlitwą wchodzimy w każdy 

gólny czas kiedy modlimy się za dzie-
ci i młodzież, w tym uczniów naszej 
szkoły. W dzień św. Stanisława Kostki 
– patrona młodzieży gromadzimy się 
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PAŹDZIERNIK PAŹDZIERNIK 

„O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju.”  

(św. Franciszek)

4  października to dzień Patrona naszej szko-
ły Świętego Franciszka. Tradycyjnie już tego 

dnia uczniowie kl. I składają ślubowanie i zo-
stają pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Św. Franciszka. Później jest czas na radosne 
świętowanie – gry i zabawy na boisku szkolnym, 
malowanie twarzy, a nawet tańce. 

Bez oręża
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„Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi Twoimi 
stworzeniami.”

(św. Franciszek)

Franciszek – to także Patron zwierząt. Często 
w tym miesiącu odbywa się dzień zwierzaka. 

Zachęcamy dzieci do przynoszenia do szkoły swo-
ich domowych zwierząt – oczywiście tych, które 
nie sprawiają kłopotów. Ze względu na występu-
jące wśród uczniów alergie, niestety nasze koty 
i psy muszą tego dnia pozostać w domach. Go-
ścimy jednak chomiki, świnki morskie, żółwie, 
gady, patyczaki, szynszyle i rybki akwariowe. 

Zgodnie z wezwaniem miesiąca października 
doceniamy w klasach osoby wprowadzają-

ce pokój. Zachęcamy uczniów do poszukiwa-
nia sposobów na rozwiązywanie konfliktów, 
rozstrzygania sporów, tak aby każdy czuł się 
w klasie szanowany, doceniony i chciany. 
 W październiku również zwracamy uwagę na 
temat misji z racji Tygodnia Misyjnego. Szko-
łę odwiedzają zaprzyjaźnieni misjonarze i misjo-
narki. Pokazują uczniom piękno ewangelizacji 
i uwrażliwiają serca na potrzeby dzieł misyjnych. 
Także Zgromadzenie Sług Jezusa prowadzi misje 
np. w Boliwii. Każdy z nas może wspierać siostry 
w tym dziele, poprzez modlitwę i pomoc mate-
rialną. Bardzo cenną formą wsparcia jest adopcja 
serca, w której aktywnie uczestniczy każda klasa 
w naszej szkole. 

 W październiku również zwracamy uwagę na 
. Szko-

łę odwiedzają zaprzyjaźnieni misjonarze i misjo-

ranciszek – to także Patron zwierząt. Często 
dzień zwierzaka.

Zachęcamy dzieci do przynoszenia do szkoły swo-
ich domowych zwierząt – oczywiście tych, które 
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LISTOPAD

„Spraw abyśmy mogli, Nie tyle szukać po-
ciechy, co pociechę dawać; Nie tyle szukać 
zrozumienia, co rozumieć; Nie tyle szukać 
miłości, co kochać.”  

(św. Franciszek)

Listopad rozpoczyna się dla nas ra-
dosnym dniem Wszystkich Świę-

tych. Przypominamy sobie ich syl-
wetki w konkursach i prezentacjach 
oraz bawimy się na Balu Wszystkich 
Świętych.

Transitus – blask świętości
Prawdziwy święty to ten, który dzieli się tym, co posiada: 

dobrami materialnymi, modlitwą, dobrocią, radością i miłością...dobrami materialnymi, modlitwą, dobrocią, radością i miłością...dobrami materialnymi, modlitwą, dobrocią, radością i miłością...
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Klasy starsze odwiedzają Powązki i miejsca pa-
mięci narodowej, aby uczcić tych zmarłych, 

którym zawdzięczamy wolność naszej Ojczyzny, jej 
kulturę, sztukę i tożsamość. 
 W listopadzie pamiętamy również o kolejnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Z tej okazji odbywają się w naszej szkole uroczyste 
apele i akademie oraz spotkania z ciekawymi gośćmi. 
 Listopad jest również czasem spotkania z ab-
solwentami naszej szkoły, którzy chętnie przy-
chodzą i dzielą się wspomnieniami. A my patrząc 
na nich wierzymy, że czas wspólnej nauki, formacji 
duchowej, rozmów i zabaw w gronie rówieśniczym 
ukształtował ich na ludzi zapatrzonych w ideały 
św. Franciszka. 
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GRUDZIEŃ

Grudzień to czas 
przygotowań do 

Bożego Narodzenia. 
Czas Mszy św. roratnich i adwen-
towych dni skupienia. Z tej okazji 
wielokrotnie gościliśmy wspaniałych 
kapłanów, zakonników i animatorów, 
którzy pomagali nam przygotować 
serca na przyjście Pana. Często nasze 
adwentowe dni skupienia stawały się 
okazją do pielgrzymowania do pobli-
skich sanktuariów. Odwiedziliśmy już 
m.in.: Niepokalanów, kościół oo. Ber-
nardynów pw. św. Jana z Dukli, Bazy-
likę św. Krzyża, Sanktuarium Matki 
Bożej Nauczycielki Młodzieży na Sie-
kierkach oraz kościół parafialny pw. 
św. Kazimierza Królewicza.

– jak św. Franciszek w Greccio,
tak i my oczekujemy cierpliwie na przyjście Pana

Czas Mszy św. roratnich i adwen-
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„Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma gniewu, ani 
zamętu. Gdzie jest ubóstwo z radością, tam nie ma ani 
chciwości, ani skąpstwa. Gdzie jest miłosierdzie i delikat-
ność, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca.”

(św. Franciszek)

Szkolne klasy dekorowane są pięknymi świątecz-
nymi stroikami, także na świetlicy przygotowy-

wane są świąteczne ozdoby, część z nich trafia na 
świąteczne kiermasze. Dochód z kiermaszu prze-
znaczany jest na cele charytatywne lub wzbogaca 
środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów 
asyżowych. Finansowe wsparcie dla rodzin dzieci, 
które wyjeżdżają danego roku do Asyżu, jest troską 
całych klas, dlatego przez cały rok, z okazji róż-
nych uroczystości i spotkań pracują kawiarenki 
i kiermasze asyżowe. O dostępność łakoci, ozdób 
świątecznych, książek i fantów na loterie dbają 
rodzice i dzieci z klas wyjeżdżających. 
 Grudzień to także czas, gdzie odwiedza szko-
łę św. Mikołaj i rozdaje uczniom prezenty. Nasi 
uczniowie starają się pomóc Świętemu Mikołajowi 
i obdarować innych. W 1995 roku wybrali się między 
innymi do przychodni na ulicy Chełmskiej, a w cza-
sie trwania budowy naszej szkoły nie zapomnieli 
o pracujących tam robotnikach. W 2006 roku przy-
gotowali paczki dla ubogich rodzin ze wsi Trzcianne 
w woj. podlaskim. Sami zebrali upominki, przybory 
szkolne i słodycze. Włączali się także w inicjatywę 
Szlachetnej Paczki, a także wspierali potrzebujące ro-
dziny naszej szkoły w ramach Paczki św. Franciszka.

znaczany jest na cele charytatywne lub wzbogaca 
środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów 
asyżowych. Finansowe wsparcie dla rodzin dzieci, 
które wyjeżdżają danego roku do Asyżu, jest troską 

 Grudzień to także czas, gdzie odwiedza szko-
 i rozdaje uczniom prezenty. Nasi 
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STYCZEŃ/LUTY

„Błogosławiony sługa, który 
Panu Bogu oddaje wszystkie dobra, kto bowiem 

cokolwiek zatrzymuje dla siebie, ukrywa w sobie pieniądze 
Pana Boga swego i to, co sądził, że ma, będzie mu odjęte.”

(św. Franciszek)

Styczeń to radosny czas, w którym cieszymy 
się z Narodzenia Pana Jezusa. Wierni tradycji 

św. Franciszka zawsze szczególnie starannie przygo-
towujemy jasełka. Co roku są one pełne uroku, pięk-
na i niepowtarzalności. Od samego początku jasełka 
gromadziły uczniów, rodziców, nauczycieli, babcie, 
dziadków; zdarzało się, iż wcielali się oni w różne 
role aktorskie. W styczniu 2002 roku scena w głów-
nym domu Zgromadzenia Sług Jezusa ledwie mogła 
pomieścić wszystkich aktorów. W 1998 roku w roli 
Dzieci ątka Jezus zadebiutował trzymiesięczny Józio 
Maj, późniejszy uczeń naszej szkoły. Przedstawienie 
jasełkowe z 2008 roku zajęło I miejsce w Wilanow-
skim Przeglądzie Artystycznym – Jasełka. 

Św. Franciszek 
zakochany 
w Bogu

Panu Bogu oddaje wszystkie dobra, kto bowiem 

Św. Franciszek 
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Nasza szkoła co roku włącza się również w or-
ganizację Orszaku Trzech Króli – najwięk-

sze uliczne jasełka. Cieszymy się, że ta inicjatywa 
z Warszawy rozprzestrzeniła się na tak liczne miasta 
Polski i całego świata. 
 Okres Bożego Narodzenia, to także czas wspól-
nego kolędowania. Szkolna kaplica rozbrzmiewa 
pięknymi kolędami i pastorałkami śpiewanymi 
i granymi na różnych instrumentach przez naszych 
uczniów wraz ze swoimi rodzinami. Wśród uczniów 
naszej szkoły jest wielu zdolnych instrumentalistów 
– grają oni na fortepianie, ksylofonie, fletach pro-
stych i poprzecznych, klarnetach, saksofonach, 
skrzypcach, wiolonczeli, perkusji, dzwonkach 
chromatycznych, gitarze, ukulele i innych. 
 Uczniowie zaangażowani w papieskie dzieło 
misyjne oraz szkolne koło wolontariatu kolędowali 
także poza szkołą. Kolędowanie z roku 2007 wspomi-
na uczennica ówczesnej czwartej klasy. „3 i 4 stycznia 
kolędnicy misyjni wyszli ze szkoły z paniami Małgosią 
i Marzeną, z kolędą do rodzin mieszkających w sąsiedz-
twie naszej szkoły. Kiedy pukaliśmy do drzwi domów, nie 
wszyscy nas przyjmowali. Tam gdzie mieszkańcy otwierali 
nam drzwi, witali nas radośnie, dostawaliśmy słodkości 
i pieniążki. Zebraliśmy dla dzieci w Peru 313 złotych.” 
 Koło wolontariatu odwiedziło z kolędami m.in. 
Warszawskie Centrum Alzheimera. 
 W styczniu nie zapominamy również o naszych 
kochanych babciach i dziadkach. To dla nich przy-
gotowywane są specjalne przedstawienia i drobne 
upominki.
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A  potem przychodzi czas balów karnawałowych. 
Oto wpis z kroniki szkolnej 1995 roku. 

„Dzisiaj odwiedziły naszą szkołę postaci chyba ze wszystkich 
bajek świata. Piękne królewny, wspaniałe wróżki, wesoła Pippi, 
grzeczne dziewczynki, Czerwony Kapturek i groźny wilk.”

 A tak opisywał bal karnawałowy z 2003 roku ów-
czesny uczeń klasy czwartej. 

„Na balu karnawałowym było bardzo zabawnie. Ja z Miko-
łajem i nasi rodzice przebraliśmy się za rodzinę naukowców, 
którzy zostali porażeni prądem. Muszę przyznać, że koszto-
wało nas to całą tubę super mocnego żelu do włosów.” 

 Co roku bal karnawałowy ma swoją myśl prze-
wodnią – Baśnie, Kosmos, Arka Noego, Zabawa w ko-
lory, Morze – to tylko niektóre z propozycji wesołej 
karnawałowej zabawy.

Czas przed końcem semestru, w oczekiwaniu na 
zasłużony odpoczynek w ferie zimowe, to do-

skonały moment na różnego rodzaju szkolne kon-
kursy, w których nie zawsze chodzi o rywalizację 
i walkę o nagrody. Liczy się przede wszystkim świetna 
zabawa i możliwość zaprezentowania przed rówie-
śnikami swoich rozmaitych talentów. Mamy więc 
konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, kuli-
narne, teatralne, szkolny konkurs mam talent, różne 
quizy geograficzne, przyrodnicze i językowe. W lutym 
wyłaniamy z każdej klasy Ambasadorów Dobroci, 
którzy tak jak św. Franciszek promieniują dobrem 
i zarażają nim innych.
 W lutym 2017 r. pozyskaliśmy kolejnego wielkiego 
opiekuna i wspomożyciela naszej szkoły – św. Michała 
Archanioła. Uroczysta peregrynacja jego figury zgro-
madziła zarówno dzieci, jak i rodziców, a wielu z nas 
przywdziało szkaplerz jego imienia.
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MARZEC

„Prawdziwie czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami 
ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy czy-
stym sercem i duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego 
i prawdziwego.” 

(św. Franciszek)

Karnawał się kończy i zaczyna Wielki Post. Czas po-
kuty, modlitwy i przygotowania do świąt Wielkiej 

Nocy. To czas wyciszenia, zadumy, spojrzenia w głąb 
siebie i pracy nad własnym charakterem. Zachęca-
my uczniów do pracy nad wybraną cnotą. Pomaga-
my im w tym wytrwać. Klasy przygotowujące się do 
Pierwszej Komunii Świętej często „zbierają” dobre 
uczynki w postaci drobnych elementów późniejszych 
dekoracji uświetniających tę podniosłą uroczystość. 
Dzieci uczestniczą w dwudniowych rekolekcjach 
z udziałem zaproszonych gości, podczas których poza 
Mszą Świętą i nauką rekolekcyjną odbywają się różne 
warsztaty, przedstawienia, praca w grupach. Od kil-
ku lat szkoła organizuje również rekolekcje dla ro-
dziców. Spotykamy się wieczorem, aby uczestniczyć 
w Eucharystii oraz wspólnie wysłuchać nauki reko-
lekcyjnej. I tak ciągle na nowo rodzi się nasza szkolna 
wspólnota. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek 
mamy możliwość odprawić wspólnie szkolną Dro-
gę Krzyżową. W jej przygotowanie i prowadzenie 
angażują się wszyscy – kapelan szkolny, nauczyciele 
i pracownicy szkoły, dzieci oraz rodzice.
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KWIECIEŃ

„Na krzyż patrzę w San Damiano,
Panie chcę być dzieckiem Twym.

Na krzyż patrzę w San Damiano,
Panie uczyń mnie narzędziem Twym.”

Kwiecień upływa nadal pod znakiem 
krzyża, choć z racji Świąt Wielka-

nocnych nasze zapatrzenie na krzyż 
jest już inne. Umacniamy się we wza-
jemnej modlitwie. Uczniowie ćwiczą 
dalej wybrane cnoty, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb innych. Ty-
dzień uprzejmości przypomina o bu-
dowaniu właściwych, przyjacielskich, 
pełnych szacunku relacji do innych. 

Na krzyż patrzę

Na krzyż patrzę w San Damiano,
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jemnej modlitwie. Uczniowie ćwiczą 
dalej wybrane cnoty, ze szczególnym 
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W  kwietniu uczestniczymy całymi rodzinami w Marszu 
Świętości Życia – to nasze publiczne świadectwo przy-

wiązania do dekalogu i najważniejszego z przykazań – miłości 
Boga i bliźniego. W kwietniu klasy piąte, a od tego roku szó-
ste pielgrzymują wraz z rodzicami do Asyżu. Mają okazję 
zapatrzeć się na krzyż w San Damiano. Modlitwa i Msza św. 
u grobu św. Franciszka i przy grobie świętego już Jana Pawła II 
w Rzymie pozostaje w pamięci na lata i staje się drogowskazem 
życia dla dorosłych i dzieci. Nierzadko w trakcie pielgrzymki 
doświadczamy cudów, w tym tych najważniejszych – 

nawrócenia i przebaczenia. 
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MAJ

„Bądź pozdrowiona, Matko Jego. I wy, wszyst-
kie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską 
i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście 
z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.”

(św. Franciszek)

Wpatrzeni w Matkę Boga, która uczy nas, jak 
najwierniej iść za Bogiem, chcemy zdobywać 

cnoty, które zaprowadzą nas do nieba. Chrzest, 
który otrzymaliśmy dzięki naszym rodzicom, to 
pierwszy etap, teraz sami musimy podjąć decyzję, 
że chcemy przyjąć Jezusa do naszego serca. Nasi 
uczniowie przygotowują się intensywniej przez cały 
rok do przyjęcia I Komunii Świętej. Uroczystości 
I Komunii Świętej uczniów naszej szkoły odbywały 
się najpierw w kościele pod wezwaniem św. Kazi-
mierza, potem przez wiele lat u ojców kapucynów 
przy ul. Miodowej, a już od 2005 roku w naszej 
szkolnej kaplicy. Dzieci rocznicowe przygotowują się 
do swojej uroczystości wspólnie z dziećmi pierwszo-
komunijnymi w ostatnie dwa dni Białego Tygodnia.

Bądź pozdrowiona 
Służebnico Jego

„Bądź pozdrowiona, Matko Jego. I wy, wszyst-
kie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską 
i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście 
z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.”
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Potem przychodzi czas wy-
jazdów na zielone szkoły. 

Dawniej, gdy szkoła była nielicz-
na, wszyscy wyjeżdżali w jedno 
miejsce. Kiedy jednak uczniów 
przybywało coraz więcej, każ-
da klasa planuje wyjazd zgodnie 
z własnym zapotrzebowaniem. 
Zielone szkoły to wyjątkowa oka-
zja, by uczniowie lepiej się pozna-
li i zintegrowali, by zachwycili się 
pięknem naszego kraju, poznali 
ciekawe geograficznie, kulturowo 
i przyrodniczo miejsca i przeszli 
szlakiem wyjątkowych ludzi jak 
św. Jan Paweł II.
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„I tych ożywia duch Pisma Bożego, którzy żadnej wiedzy, jaką 
posiadają i pragną posiąść, nie przypisują ciału, lecz sło-
wem i przykładem odnoszą do Najwyższego Pana Boga, do 
którego należy wszelkie dobro.”

(św. Franciszek)

Czerwiec to powiew wakacji i nadzieja na odpo-
czynek, ale też czas podsumowań. Przez wiele lat 

test szóstoklasisty pokazywał nam owoce pracy, jaką 
w naukę włożyli uczniowie i nauczyciele. 
 Dniem sportu podsumowujemy sukcesy spor-
towe naszych uczniów, a było ich niemało, o czym 
świadczą puchary w naszych gablotach. Nie ustę-
pujemy pola w osiąganiu sukcesów w konkursach 
przedmiotowych i olimpiadach. Ale w tym wszystkim 
najważniejsze jest to, że tworzymy wspólnotę, która 
zmierza wraz z naszym patronem św. Franciszkiem 
prosto do obranego celu – do bycia świętym, ale tylko 
razem z braćmi. 

Wpatrzenie w przyszłość
„I tych ożywia duch Pisma Bożego, którzy żadnej wiedzy, jaką 

test szóstoklasisty pokazywał nam owoce pracy, jaką 
w naukę włożyli uczniowie i nauczyciele. 

Wpatrzenie w przyszłość

CZERWIEC
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Rodzice
Chór rodziców

W  roku 2014/2015 powstał szkolny chór rodziców. Gru-
pa kilkunastu rodziców przygotowuje oprawę muzycz-

ną dni formacyjnych i innych uroczystości takich jak dorocz-
na Msza św. z okazji Tygodnia Wychowania w kościele św. 
Kazimierza, Msza św. w katedrze św. Jana Chrzciciela pod-

czas Marszu Świętości Życia. Na zaproszenie br. Grzegorza 
Filipiuka chór szkolny włączył się w oprawę liturgii w Wielki 
Piątek w kościele oo. kapucynów przy ul. Miodowej. 

Gry historyczne

W  2016 roku obchodziliśmy 1050 rocznicę Chrztu 
Polski. Z okazji tak wielkiego jubileuszu na terenie 

szkoły miała miejsce pierwsza Gra Historyczna ukazująca 
doniosłość tego wydarzenia. Później były kolejne: „Obrona 
Jasnej Góry” oraz „Ku Niepodległej”. Do współpracy za-
prosiliśmy całą społeczność szkolną – grono pedagogiczne 
i pracowników szkoły, rodziców, dziadków, wujków i ciocie, 
starsze rodzeństwo. W przygotowania włączyliśmy również 
uczniów. Korzystaliśmy też z usług profesjonalistów – gru-
py rekonstrukcyjnej (wojów piastowskich), przedstawicieli 
starych zawodów. Zaproszenie skierowaliśmy również do 
pracownika Muzeum Wojska Polskiego, który przeprowa-
dził krótkie prelekcje związane z początkiem polskiej pań-
stwowości. Organizatorzy wykorzystali także takie formaty 
jak: inscenizację, prezentacje multimedialne, krzyżówki, 
możliwość wykonania biżuterii średniowiecznej, możliwość 
założenia zbroi woja piastowskiego na czas, odtworzenie 
budowli grodu piastowskiego, odgrywanie przez dzieci sce-
nek. Rodzice i nauczyciele przygotowujący poszczególne 

WSPÓLNIE 
MOŻEMY WIELE
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sale zadbali w szczegółach o wszystkie elementy, tak aby 
dzieci mogły poznawać historię wszystkimi zmysłami – był 
dźwięk, muzyka, średniowieczne instrumenty i kostiumy, 
kolor, światło, zapach sosnowego lasu, woda, ogień… Dzieci 
słuchały, odgrywały scenki, dotykały, tworzyły, oglądały, 
śpiewały, budowały, posilały się daniami wykonanymi wy-
łącznie ze składników dostępnych w czasach pierwszych 
Piastów… 

Pielęgnujemy pamięć historyczną
Rok 2016 –  1000-lecie Chrztu Polski
Rok 2017 –  300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej
Rok 2018 –  100-lecie odzyskania przez Polskę 

Niepodległości

 W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
która przypada właśnie w tym roku, zorganizowana została 
w naszej szkole gra historyczna „Ku Niepodległej”, Chcieli-
śmy pokazać uczniom, że walka za Ojczyznę i dobro wspólne 
Polaków, to nie tylko czyn zbrojny i zabiegi dyplomatyczne, 
ale codzienna troska o los napotykanych na swojej drodze ro-
daków. Jesteśmy wezwani i zaproszeni do świadczenia swoim 
życiem o wartościach ludzkich i chrześcijańskich w świecie, 
w którym żyjemy. Wierzymy, że nasza postawa stworzy dla 
nas i dla naszego pokolenia lepszą przyszłość. 
 Przybliżyliśmy naszym uczniom postać, życie i dzieła 
bł. o. Honorata Koźmińskiego – wielkiego Patrioty, niezłom-
nego w walce o niepodległą Polskę. Z tej okazji zorganizowa-
na została gra miejska – spacer śladami bł. o. Honorata 
po Warszawie. Wszyscy uczniowie mieli możliwość poznać 
miejsca w Warszawie związane z bohaterem spotkania.
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Nasi szczególni Patroni

Św. Franciszek z Asyżu

Pasjonat Boga. Zafascynowany Jego dobrocią, 
dostrzegający w każdym stworzeniu odbicie 

Bożego piękna. Przemierzał świat głosząc Pokój 
i Dobro – „Pax et Bonum”. Pokazał, że w życiu 
należy stawiać sobie wysoko poprzeczki i z za-
angażowaniem dążyć do wyznaczonego celu. 

Św. Michał Archanioł 

Przyjaciel świętego Franciszka. Franciszek piel-
grzymował do Jego groty na wzgórze Garga-

no, ale nie czuł się godny wejść do środka. Do 
dziś przed wejściem do groty pozostał jedynie 
wyryty znak Tau. Michał Archanioł – to potężny 
Mocarz w walce ze złem, wciąż wskazujący na 
Boga i zachwycający się Nim „Któż, jak Bóg”. 
Jego odwiedziny w naszej szkole pozostawiły 
w sercach całej społeczności niezatarty ślad.

Bł. Honorat Koźmiński
Wierny naśladowca św. Franciszka, miłośnik 
życia ukrytego. Założył wiele zgromadzeń za-
konnych, w tym Sługi Jezusa. Był Apostołem 
Bożego Miłosierdzia zainteresowanym dusza-
mi i troskami życia codziennego swoich peni-
tentów – ludzi różnych stanów i zawodów. Bł. 
Honorat troszczył się także o sprawy Ojczyzny; 
walczył o utrzymanie ducha narodu i odzyska-
nie niepodległości. Był człowiek wielkiej wiary, 
niezłomnej nadziei i żarliwej miłości. Patron 
zawierzenia i wytrwania.

Wierzymy, że czas 
wspólnej nauki, for-

macji duchowej, rozmów 
i zabawy w gronie rówie-
śniczym ukształtował naszych 
absolwentów na ludzi zapatrzonych w ide-
ały św. Franciszka. Mamy nadzieję, że będą 
potrafili jak nasz święty Patron, być dla in-
nych wzorem pokornego szukania i przyj-
mowania prawdy o Bogu, o otaczającym 
świecie, o drugim człowieku i o sobie sa-
mym. 
 Ufamy, że nasi absolwenci staną się 
rzetelnymi świadkami życia chrześcijań-
skiego i będą umieli na miarę swego wieku 
i możliwości dokonywać wyborów oraz po-
dejmować działania zgodnie z Ewangelią, 
poznawać rzeczywistość, wyrażać siebie 
i żyć we wspólnocie ludzkiej. 
 I stale otaczamy ich naszą miłością 
i modlitewną pamięcią. Niech sam św. 
Franciszek pobłogosławi Szkole i wszyst-
kim tym, którzy się w niej uczyli i praco-
wali dawniej, tym, którzy są w niej obecni 
teraz i tym, którzy tu przyjdą. 
 Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć 
więcej, czym szkoła żyje na co dzień, za-
praszamy na naszą stronę internetową 
www.franciszek.edu.pl
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