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Dyrektor 

Rada Pedagogiczna 

Uczniowie  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu  

składają serdeczne podziękowanie  

 

Pani Johannie Lemke –Prediger 

 

za społecznikowską pracę, poświęcony czas,  

wytrwałość, pasję  w realizowanych przedsięwzięciach   

związanych z patronem szkoły  

– Marszałkiem Józefem Piłsudskim.  
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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Opolu składa serdeczne podziękowania wszyst-

kim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu i prace 

badawcze nad dziejami bohatera narodowego – Józefa Piłsudskie-

go.  

Szczególne podziękowania kierujemy do:  

• pana L. Dzumli – Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,  

• pana K. Blau – Niemiecko-Polskie Towarzystwo Sachsen-

Anhalt (Magdeburg),  

• panów R. Stefanka i B. Rauchensteiner – Stowarzyszenie 

Kulturalne Magdeburg 

• pana R. Bartka – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców 

• pani dr I. Koszyk –  Naczelnik Wydziału Oświaty, Urząd 

Miasta Opola  

• pana dr. P. Łebzuch  – Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego  

• Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Opolu 

• Polskiej Ambasady w Niemczech (Berlin) 

 



7 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to wyda-

rzenie dużej wagi, które jest kojarzone z radością Ojczyzny, radością 

każdego domu, każdego Polaka. Ze świętem tym związany jest bez-

sprzecznie Marszałek Polski - Józef Piłsudski.  

Każdy naród ma swego Patrona - dobrego ducha narodu. Dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu osobą darzoną szacun-

kiem jest właśnie Marszałek Józef Piłsudski - patron szkoły. Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu powstała w wyniku przekształce-

nia Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Opolu w publiczną ośmioletnią szkołę podstawową na mocy § 4. 

Uchwały nr XXXIX/786/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 

r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświato-

we.   
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 Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2017 r. Kształ-

cenie w klasie pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpo-

częło się w roku szkolnym 2017/2018. Publiczna Szkoła Podsta-

wowa nr 33 w Opolu buduje swoje nowe dzieje w oparciu o naj-

lepsze tradycje i wybrane karty historii Publicznego Gimnazjum 

nr 8 w Opolu.  

Marszałek Józef Piłsudski, twórca niepodległości państwa 

polskiego, został patronem placówki w lipcu 2004 r. Od tej pory 

imię Marszałka na stałe wpisało się w karty historii PG 8, a obec-

nie PSP 33.  
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Uczniowie poznają postać patrona w bezpośrednim kontakcie 

z „pamiątkami” na lekcjach w Izbie Patrona, realizując projekty czy 

prowadząc prace badawcze.    

Lata 2008 - 2012 zapoczątkowały etapowe prace badawcze 

uczniów w celu poznania nieznanych wątków biografii patrona. 

Ważne miejsce zajmuje między innymi polsko-niemiecki projekt ba-

dawczy „Marszałek Józef Piłsudski w twierdzy magdeburskiej 

1917/1918". Uczniowie pragnęli dowiedzieć się, jaki los podczas in-

ternowania w twierdzy magdeburskiej wiódł człowiek znany im jako 

pomnikowy bohater. Jak spędzał czas? Jak był traktowany? Czy znał 

miasto Magdeburg i jego mieszkańców? 
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  Zainteresowanie magdeburskim akcentem przyczyniło się 

do tego, iż uczniowie na podstawie swoich badań dowiedzieli się, 

że w areszcie w Magdeburgu zostało zorganizowane muzeum Pił-

sudskiego, oraz że budynek, w którym przebywał – „Dom Mag-

deburski”,  w latach 1937-1938 przetransportowano do Warszawy 

i tam zrekonstruowano. Opiekunem uczniów była pani Johanna 

Lemke- Prediger, dawny nauczyciel PG 8, a obecnie przyjaciel 

szkoły.   

Projekt magdeburski ma wiele niewyjaśnionych aspektów. 

To właśnie nimi pragną zająć się uczniowie i nauczyciele pod kie-

runkiem pani Johanny Lemke- Prediger. 

Okazja jest niebywała, bowiem w listopadzie 2018 r. zbie-

gają się ważne dla szkoły rocznice: 100. rocznica odzyskania nie-

podległości przez Polskę oraz 10. rocznica realizacji projektu 

ukierunkowanego na magdeburski wątek w biografii patrona. Re-

trospekcja w karty historii pozwoli na wiele przemyśleń, a być 

może przyniesie nowe odkrycia uczniowskie. Być może spojrze-

nie wstecz przyczyni się do tego, by uhonorować miejsca związa-

ne z Marszałkiem Józefem Piłsudskim w dobie jego powrotu do 

kraju i momencie odzyskania przez Polskę niepodległości.       

W ciągu ostatniej dekady w „opolskiej szkole u Marszał-

ka” wiele się działo.  

W 2008 powstała broszura: „Marszałek Józef Piłsudski 

w twierdzy magdeburskiej 1917/1918. Projekt badawczy Publicz-

nego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opo-

lu”. 
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 Rok później, w maju 2009 r. przybyli z wizytą do Opola przy-

jaciele z Magdeburga (Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy, Niemiecko-

Polskie Towarzystwo, Izba Przemysłowa i Handlowa). Nasze szkoła 

organizowała dwa wydarzenia. Był to wykład i wystawa pt.: „Co łą-

czy Polskę z Magdeburgiem? Prawa magdeburskie i Marszałek Pił-

sudski.” Wykład w dwóch językach miał miejsce w Bibliotece Józefa 

von Eichendorffa i w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Na 

przełomie kwietnia i maja 2009 r. otwarto również dwujęzyczną wy-

stawę „Twierdza Magdeburg”, która była prezentowana w Instytucie 

Historii Uniwersytetu Opolskiego. W tym czasie Izby - Przemysłowa 

i Handlowa Magdeburga i Opola - podpisały umowę partnerską.  
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  Z kolei delegacja magdeburska podarowała PG 8 model 

„Domu Piłsudskiego”. Zajmuje on honorowe miejsce w obecnej 

PSP 33 w Opolu.  
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W maju 2010 roku niewielka grupa uczniów naszej szkoły 

zwiedziła wraz z dwoma nauczycielkami Magdeburg i Berlin. Trasa 

wiodła śladami Marszałka Piłsudskiego. Gospodarzem w Magdeburgu 

było Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy, a także Związek Kultury 

i Ojczyzny, Towarzystwo Niemiecko-Polskie. Szczególne podzięko-

wania za osobiste zaangażowanie i merytoryczne wsparcie należą się 

panom Berndowi Rauchensteiner i Krzysztofowi Blau.  

Kwaterą dla delegacji był hotel młodzieżowy Magdeburger 

Hof. Z dawnego hotelu, z którego Piłsudskiemu dowożono jedzenie, 

pozostała tylko nazwa, ponieważ w czasie drugiej wojny światowej 

na ten historyczny budynek spadła bomba. Dzisiaj w tym miejscu stoi 

nowoczesny budynek.  

W 2012 r. szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Historycznym „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk 

i dowódca w oczach współczesnego młodego pokolenia”. Uczniowie 

podjęli się opracowania tematu „Dom w drodze z Magdeburga do Pol-

ski. Wizja wielkiego patrioty Marszałka Józefa Piłsudskiego. O do-

brym sąsiedztwie z Niemcami i o pokojowej i wolnej Europie”. 

Konkurs, pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpie-

czeństwa Narodowego - Ministra Stanisława Kozieja, od-

był się 20.08.2012 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej i Dziennikar-

stwa w Poznaniu. Główna Komisja Konkursowa Związku Oficerów 

Rezerwy  Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-

go  oceniła prace wyłonione w I. etapie Konkursu z 10 okręgów w  

trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponad-

gimnazjalne.  
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 Udział w konkursie zgłosiły 673 szkoły. Do oceny przez 

Główną Komisję Konkursową zakwalifikowało się 77 prac, 

w tym: 23 ze szkół podstawowych, 24 ze szkół gimnazjalnych 

oraz 30 ze szkół ponadgimnazjalnych. 

 17 listopada 2012 r. w Muzeum Wojska Polskiego w War-

szawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. 

Praca uczniów PG 8 zajęła II miejsce wśród szkół gimnazjalnych 

z całego kraju. Gimnazjaliści otrzymali piękny puchar, dyplom 

i podziękowania za udział w konkursie. Pani Maryla Strzała - dy-

rektor ówczesnego Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu  

w imieniu Rady Pedagogicznej, społeczności szkolnej oraz pani 

Johanny Lemke-Prediger podarowała Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie antyramę z unikalnym schematem domku w Mag-

deburgu, w którym mieszkał Józef Piłsudski. Po uroczystości 

zwiedzano Muzeum Wojska Polskiego, a laureaci pierwszych 

miejsc wraz ze swoimi opiekunami i dyrektorami zostali zapro-

szeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie pracownik BBN zapoznał 

młodzież szkolną i nauczycieli z historią pałacu i jego rolą dla 

działalności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
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 Szkoła, od momentu nadania imienia, w szczególny sposób 

projektuje działania mające przybliżyć uczniom i środowisku lokalne-

mu postać patrona. Ważnym działaniem było opracowanie kroniki po-

bytu patrona szkoły w twierdzy w Magdeburgu w latach 1917-1918 

i odkrycie nieznanych kart historii z tym związanych.  

Nauczycielki związane z historycznymi pracami, Johanna 

Lemke-Prediger oraz Agnieszka Boryczka, z okazji przyznania nagro-

dy Fundacji Körbera wzięły udział 15 stycznia 2014 r. w uroczystym 

przyjęciu w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we 

Wrocławiu. Uroczystość zorganizowana została przez konsula gene-

ralnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu dr. Gottfrieda 

Zeitza.  
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W pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą 

(szczególnie na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języka 

polskiego i lekcjach wychowawczych) nauczyciele aktywnie po-

szerzają uczniowską wiedzę o życiu i działalności patriotycznej 

Marszałka. Co roku w szkole prowadzone są działania patriotycz-

ne, a uczniowie realizują projekt, który jest uhonorowaniem pracy 

nad postacią patrona.  

Projekt składa się z kilku części. Uczniowie na lekcjach 

poznają biografię Piłsudskiego i historię Polski. Biorą udział 

w konkursach: matematycznym („Matematyczne Wędrówki z 

Patronem”), literackim (pisząc wiersze, tematyczne eseje związa-

ne z patronem lub ojczyzną), plastycznym (realizując wizjoner-

skie podejście do tematu niepodległości). Tradycją stał się udział 

młodzieży w biegu patrolowym przygotowywanym dla społecz-

ności szkolnej przez Samorząd Uczniowski.  

Nauczyciele historii co roku organizowali także konkurs 

dla klas trzecich gimnazjalnych „O wolną i niepodległą”. Kon-

kurs, tematycznie związany z walką o odbudowę państwa pol-

skiego w latach 1914 – 1922, eksponował przy okazji zasługi pa-

trona szkoły dla odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę 

po okresie zaborów. 

Zwieńczeniem corocznych prac nad tematyką związaną 

z patronem jest pasowanie uczniów pamiątkową szablą z 1932 r. 

podarowaną przez Związek Oficerów Rezerwy.  
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 W związku z przekształceniem PG 8 w PSP 33 od roku 2017 

zmieniono ceremoniał szkolny i w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 

uczniów klas pierwszych pasuje się na ucznia buławą marszałkowską 

- kopią wykonaną na wzór tej, którą otrzymał Piłsudski 14 listopada 

1920 r. w czasie pierwszych uroczystości Święta Niepodległości. Pro-

jektantem pierwowzoru był prof. Mieczysław Kotarbiński z Uniwer-

sytetu Wileńskiego.  

 W PSP 33 buławę marszałkowską wykonała pani Małgorzata 

Ludwikowska - wicedyrektor szkoły.  

 Czwartoklasistów natomiast pasuje się na starszych uczniów 

historyczną szablą.  
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 Ustanowiony przez Radę Pedagogiczną i rodziców szkol-

ny ceremoniał jest jedyny w swoim rodzaju w mieście Opolu. 

Wiąże się ze wzniosłą tradycją i nawiązaniem do poszanowania 

historii, teraźniejszości i przyszłości.  

Co roku szkoła uroczyście obchodzi imieniny patrona, or-

ganizując Dzień Otwarty Szkoły - Ziutki. Zaprasza się wtedy 

uczniów szkół sąsiadujących z placówką oraz rodziców, a spo-

łeczność szkolna ma okazję do zaprezentowania projektów reali-

zowanych przez młodzież i  dzieci młodsze.  
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Na uwagę zasługuje odnowiona w tym dziesięcioleciu Sala 

Patrona. Szkoła pozyskała cenne eksponaty, wśród których odbywają 

się „żywe” lekcje historii. Nadal poszukuje się interesujących okazów 

historycznych, które stworzą niepowtarzalny klimat.  
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Szkoła dba o przeszłość i pielęgnuje tradycje. Ściśle 

współpracuje ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Opolu.  

Zaszczytem dla szkoły było umieszczenie w holu głów-

nym szkoły marmurowej tablicy poświęconej 85. rocznicy Związ-

ku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Opolu.  
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 Tablica znalazła miejsce obok portretu patrona i sztandaru 

PG nr 8. Wewnątrz szkoły każdego gościa wita piękny portret Mar-

szałka namalowany przez pana Bogdana Fąfrowicza oraz okazały 

sztandar z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Poczet sztandarowy 

uczestniczy w wielu uroczystościach poświęconych świętom państwo-

wym organizowanym nie tylko przez placówkę macierzystą, ale także 

władze Miasta Opola. Obchodzone co roku Święto Niepodległości jest 

jednocześnie Dniem Patrona.  

 Z szacunku dla przeszłości pod pamiątkową tablicą stoi hono-

rowa warta żołnierzy z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.  
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Z kolei w Izbie Patrona na honorowym miejscu znajduje 

się Sztandar Związku Oficerów Rezerwy RP przekazany szkole 

przez władze Związku. To unikatowa pamiątka i wielki honor dla 

szkoły.  
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Szkoła ściśle współpracuje z Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku. Co roku z okazji święta odzyskania przez Polskę nie-

podległości młodzież uczestniczy w ważnym wydarzeniu „Wyślij 

kartkę…”  
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Pamiętając o przeszłości, ukierunkowuje się młodzież na 

poznanie historycznych prawd, w tym na realizację projektu mag-

deburskiego.  

W listopadzie 2018 r. młodzież wraz z nauczycielami bę-

dzie uczestniczyła w wyjeździe do Magdeburga. Uczniowie 

przedstawią tam ekspozycję z dokonaniami ostatniego 10-lecia w 

kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Odwiedzą miejsca, w których przebywał Marszałek Piłsudski na 

przełomie 1917/1918 roku.  

Delegacja przygotowuje się również do kontynuacji pro-

jektu, wyjaśnienia, co stało się z „Domem Magdeburskim”. Wie-

my już, że został przetransportowany koleją i zrekonstruowany w 

Warszawie. Najprawdopodobniej został zniszczony w czasie 

II wojny światowej. Czy na tyle, że nie można go było odbudo-

wać? Jakie były przesłanki, które zdecydowały o losach pomnika 

magdeburskiego w Polsce? 

Zaplanowano  opracowanie pracy badawczej opisującej sto-

sunki sąsiedzkie z Republiką Weimarską, dyplomatyczne stosun-

ki z Polską w roku 1918,  jak również poznanie historii pierwsze-

go dyplomaty Harry Kesslera – przyjaciela i pomocnika w uciecz-

ce Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
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 Die Öffentliche Grundschule Nr. 33 namens Marschall 

Józef Piłsudski in Opole möchte allen, die an dem Projekt und der 

Forschung zur Geschichte des Nationalhelden Józef Piłsudski be-

teiligt waren, herzlichen Dank ausdrücken. 

 

Besonderer Dank geht an: 

Herr L. Dzumla-Haus der Deutsch- Polnischen Zusammenarbeit, 

Herr K. Blau - Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt 

(Magdeburg), 

Herr R.Stefanek und B. Rauchensteiner-Kultur- und Heimatver-

ein Magdeburg 

Herr R.Bartek - Sozial- und Kulturverein der Deutschen 

Frau Dr. I. Koszyk - Leiterin des Erziehungsdepartements des 

Rathauses von Opole 

Herr Dr. P. Łebzuch - Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln 

Verband der Reserveoffiziere Marschall Józef Piłsudski in Opole 

Polnische Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland (Berlin) 
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Der 100. Jahrestag der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit 

durch Polen ist ein Ereignis von großer Bedeutung, das mit der Freude 

des Vaterlandes, der Freude jedes Heimes und jedes Bürgers  verbun-

den ist. Zweifellos ist Marschall von Polen - Józef Piłsudski mit die-

sem Feiertag verbunden. 

Jede Nation hat ihren Patron - einen guten Geist der Nation. 

Für die Öffentliche Grundschule Nr. 33 in Oppeln ist Marschall Józef 

Piłsudski - der Patron der Schule - die hoch geehrte Person. Die 

Grundschule Nr. 33 in Oppeln entstand infolge der Umwandlung des 

Gymnasiums Nr. 8. namens Marschall Józef Piłsudski in Oppeln in 

eine öffentliche achtjährige Grundschule, gemäß § 4 des Beschlusses 

Nr. XXXIX / 786/17 des Stadtrates von Opole vom 30. März 2017 

über die Anpassung des Netzes der Grundschulen  und Gymnasien an 

das neue Schulsystem durch das Gesetz eingeführt - Bildungsgesetz. 
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Die Schule begann ihre Tӓtigkeit am 1. September 2017. 

Die Ausbildung im ersten Jahr der achtjährigen Grundschule be-

gann im Schuljahr 2017/2018. Die Öffentliche Grundschule Nr. 

33 in Opole baut ihre neue Geschichte auf Grund der besten Tra-

ditionen und ausgewählten Seiten der Geschichte des Öffentli-

chen Gymnasiums Nr. 8 in Oppeln auf. 

Marschall Józef Piłsudski, der Gründer der Unabhängig-

keit des polnischen Staates, wurde im Juli 2004 zum Patron der 

Stelle. Von nun an wurde der Name des Marschalls auf den Sei-

ten der Geschichte von PG 8 und derzeit PSP 33 dauerhaft einge-

tragen. 
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Die Schüler lernen die Person des Patrons  in einem direkten 

Kontakt mit den "Andenken" während des Unterrichts im Patronats-

raum kennen, sie nehmen an verschiedenen Projekten undForschungs-

unternehmen teil. 

Die Jahren 2008-2012 initiierten die gestaffelte Forschungsar-

beiten seitens der Schüler, um die unbekannten Fäden der Biografie 

des Patrons zu erkennen. Von großer Bedeutung ist unter anderem das 

deutsch-polnische Forschungsprojekt "Marschall Józef Piłsudski in 

der Magdeburger Festung 1917/1918". Die Schüler wollten erfahren, 

wie das Schicksal des Maschalls aussah, der bei der Internierung in 

der Festung Magdeburg als Monumentalheld bekannt war. Wie ver-

brachte er seine Zeit? Wie wurde er von den Deutschen behandelt? 

Kannte er die Stadt Magdeburg und ihre Bewohner? 
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 Das Interesse am Magdeburger Akzent trug dazu bei, dass 

die Schüler aufgrund ihrer Erforschungen herausfanden, dass in 

Magdeburg ein Piłsudski-Museum eingerichtet wurde und dass das 

Gebäude, in dem er sich aufhielt - "Magdeburger Haus" in den 

Jahren 1937 - 1938 nach Warschau transportiert und dort rekon-

struiert wurde. Die Betreuerin der Schüler war Frau Johanna Lem-

ke-Prediger, eine ehemalige Lehrerin von Gymnasium Nr.8, und 

jetzt ein Freund der Schule ist. 

 Das Magdeburger Projekt hat viele ungeklärte Aspekte. 

Die Schüler und die Lehrer unter der Leitung von Frau Johanna 

Lemke-Prediger streben danach, sie zu klären.  

 Die Gelegenheit ist erstaunlich, denn im November 2018 

treffen wichtige Jahrestage für die Schule zusammen: 100. der Jah-

restag der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit durch Polen und 

der 10. Jahrestag der Arbeit an dem Projekt, das sich auf das Mag-

deburger Thema in der Biographie des Patrons konzentrierte. Die 

Retrospektion in die Geschichte provoziert viele Gedanken und 

vielleicht bringt es neue Entdeckungen für die forschenden Schü-

ler. Vielleicht verursacht dieser Rückschau, dass  die Orte, die mit 

dem Marschall Jozef Pilsudski in der Zeit seiner Rückkehr in das 

Land und im Zeitpunkt der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit 

Polens verbunden sind, endlich geehrt werden. 

In den letzten zehn Jahren ist in der "Oppelner Schule beim Mar-

schall" viel geschehen. 

Im Jahr 2008 entstand eine Broschüre: „Marschall Jozef Pilsudski  
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in der Festung Magdeburg 1917 / 1918.Projektarbeit des Gymnasiums 

Nr. 8 namens Józef Piłsudski in Opole. " 

Ein Jahr später, im Mai 2009 besuchten Opole die Freunde aus Mag-

deburg (Gesellschaft der Freunde der Festung, Die Deutsch-Polnische 

Gesellschaft, Die Industrie- und Handelskammer). Unsere Schule hat 

zwei Veranstaltungen organisiert. Es war ein Vortrag und eine Aus-

stellung: "Was verbindet Polen mit Magdeburg? Magdeburger Rechte 

und Marschall Josef Pilsudski“. Der Vortrag fand in zwei Sprachen in 

der Bibliothek von Joseph von Eichendorff und im Institut für Ge-

schichte der Universität Opole statt. Im April und Mai 2009 wurde 

auch die zweisprachige Ausstellung "Magdeburger Festung" eröffnet, 

die im Historischen Institut der Universität Opole vorgestellt wurde. 

Damals unterzeichneten die Industrie- und Handelskammern Magde-

burg und Opole einen Partnerschaftsvertrag. 

 



32 

 

Im Gegenzug überreichte die Magdeburger Delegation dem  

Gymnasium Nr. 8 - das Modell des "Piłsudski-Hauses". Es nimmt 

einen Ehrenplatz in der aktuellen Grundschule Nr. 33 in Opole 

ein. 
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Im Mai 2010 besuchte eine kleine Gruppe von Schülern unserer Schu-

le gemeinsam mit zwei Lehrern, Magdeburg und Berlin. Die Route 

führte auf den Spuren von Marschall Piłsudski. Die Gastgeber in Mag-

deburg waren die Gesellschaft der Freunde der Festung sowie Kultur 

und Heimatverein Magdeburg, und die Deutsch-Polnische Gesell-

schaft. Ein besonderer Dank für das persönliche Engagement und die 

inhaltliche Unterstützung gilt Herrn Bernd Rauchensteiner und Herrn 

Krzysztof Blau. Die Unterkunft für die polnische Gruppe war das Ju-

gendhotel Magdeburger Hof. Von dem alten Hotel, aus dem für 

Piłsudski das Essen geliefert wurde, blieb nur der Name erhalten, da 

während des zweiten Weltkrieges eine Bombe auf dieses historische 

Gebäude fiel. Heute steht an diesem Platz ein modernes Gebäude. 

Im Jahr 2012 nahm die Schule am landesweiten Geschichtswettbe-

werb "Marschall Józef Piłsudski als Staatsmann, Politiker und Feld-

herr in den Augen der jungen Generation der Gegenwart" teil. Die 

Schüler haben das Thema "Haus auf dem Weg von Magdeburg nach 

Polen. Die Vision des großen Patrioten Józef Piłsudskis. Gute nach-

barschaftliche Beziehungen zu Deutschland und ein friedliches und 

freies Europa. " 

Der Wettbewerb unter dem Ehrenpatronat des Leiters des Nationalen 

Sicherheitsbüros - Minister Stanislaw Kozieja, fand am 20.08.2012 an 

der Hochschule für Geisteswissenschaften und Journalismus in Posen 

statt. Die Hauptwettbewerbskommission des Verbandes der Reserve-

offiziere der Republik Polen namens Marschall Jozef Pilsudski beur-

teilte die ausgewählte Arbeiten in der I. Stufe des Wettbewerbs aus 

den 10 Bezirken in drei Kategorien: Grundschulen, Gymnasien und 

Oberschulen.  
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 673 Schulen nahmen am Wettbewerb teil. Zum Hauptfina-

le qualifizierte die Hauptwettbewerbskommission 77 Werke, da-

runter 23 aus den Grundschulen, 24 aus den Gymnasien und 30 

aus den Oberschulen. 

 Am 17. November 2012 fand in dem polnischen Armee-

Museum das Finale der Nationalen Geschichtewettbewerbs statt. 

Die Arbeit der Schuler vom Gymnasium Nr. 8  belegte den zwei-

ten Platz unter den gymnasialischen Schulen des ganzen Landes. 

Die Schüler erhielten einen schönen Pokal, Diplom und Dankbar-

keit für die Teilnahme an dem Wettbewerb. Frau Maryla Strzała - 

der Direktor der damaligen Gymnasium Nr. 8 in Opole - im Na-

men der Lehrkräfte, die Schulgemeinschaft und mit Frau Johanna 

Lemke-Prediger übergaben dem polnischen Armeemuseum das 

einzigartiges Haus- Schema in Magdeburg, in dem Jozef 

Pilsudski lebte. Nach der Zeremonie besichtigten die Schüler Das 

Museum Der Polnischen Armee, und die Gewinner der ersten 

Plätze mit ihren Betreuern und Direktoren wurden in den  
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Präsidentenpalast eingeladen, in dem die Angestellten den  

Schülern und den Lehrern die Geschichte des Schlosses wie auch die 

Rolle und die Aktivitäten des Präsidenten der Republik Polen vorge-

stellt haben. 

Die Schule entwirft auf eine besondere Art und Weise die Ak-

tivitäten, um den Schülern und der lokalen Umgebung die Person des 

Patrons Nӓher zu bringen. Eine wichtige Maßnahme war die Herstel-

lung einer  Chronik, die das Leben in der Festung Magdeburg in den 

Jahren 1917-1918 beschrieb und gleichzeitig die unbekannten Ge-

schichtenfakten entdeckt. 

Die Lehrer, die sich mit den historischen Arbeiten beschӓfti-

gen, Johanna Lemke-Prediger und Agnieszka Boryczka, haben anläss-

lich der Körber-Stiftung-Preisverleihung  am 15. Januar 2014 im Ge-

neralkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Wrocław an einem 

feierlichen Empfang teilgenommen. Die Zeremonie wurde vom Gene-

ralkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Breslau, Dr. Gottfried 

Zeitz veranstaltet. 
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 In der Unterrichts- und Erziehungsarbeit mit der Jugend 

(vor allem im Geschichte-, Sozialkunde-, und Polnischunterricht) 

erweitern die Lehrer das schülerische Wissen über das Leben und 

die patriotische Tӓtigkeit des Marschalls. Jedes Jahr werden in 

der Schule patriotische Aktivitäten durchgeführt, und die Schüler 

nehmen an dem Projekt teil, das die Person unseren Patrons ehrt. 

 Das Projekt besteht aus mehreren Teilen. Die Schüler ler-

nen die Biographie von Piłsudski und die Geschichte Polens zu 

seinen Lebzeiten kennen. Sie nehmen an folgenden Wettbewer-

ben teil: an mathematischen ( „Mathematische Wanderung mit 

dem Patron“), an literarischen (sie schreiben Gedichte, themati-

sche Aufsätze im Zusammenhang mit dem Patron oder Heimat), 

an künstlerischen (visionäre Herangehensweise an das Thema der 

Unabhängigkeit). Zur Tradition gehört schon seit Jahren der Strei-

fenlauf der Schüler der siebten Klassen( damals im Gymnasium 

waren das die ersten Klassen). Die Schüler älteren Klassen berei-

ten diesen Lauf für ihre jüngere Mitschüler vor.  

 Die Geschichtslehrer organisieren auch jedes Jahr einen 

Wettbewerb für die Schüler der dritten Klasse "Um die freie und 

unabhängige". Der Wettbewerb, thematisch mit dem Kampf für 

die Wiederherstellung des polnischen Staates in den Jahren 1914 - 

1922 verbunden ist, zeigte die Verdienste Piłsudski für die Wie-

dererlangung der Unabhängigkeit Polens nach der Zeit der  Tei-

lungsgebiete. 

Der Höhepunkt der jährlichen Arbeit zum Thema des Patrons ist 

die Aufnahme der Schüler in die Schulgesellschaft mit dem  
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Gedenksäbel vom Jahr 1932, der uns von den Soldaten aus dem Ver-

band der Reserveoffiziers gespendet wurde. 

 Im Zusammenhang mit der Umwandlung des Gymnasiums Nr. 

8 in die Grundschule Nr. 33 im Jahre 2017 wurde auch das Schulzere-

moniell geändert. Am ersten Tag des Schuljahres werden die Schüler 

der ersten Klassen mit dem Marschallstab empfangen – einer Kopie, 

dessen Pilsudski am 14. November 1920 während der ersten Feier des 

Unabhӓngigkeitstages erhielt. Der Autor des Marschallstabes war Pro-

fessor Mieczysław Kotarbiński von der Universität Vilnius. 

In der PSP 33 stellte Małgorzata Ludwikowska, stellvertretende Leite-

rin der Schule, den Marschallstab fertig. 

 Die Schüler der vierten Klasse hingegen werden zu den älteren 

Schülern mit einem historischen Säbel angenommen. 
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 Das Lehrerrat und das Elternrat hat ein Schulzeremoniell 

eingesetzt, das einzigartig in der Stadt Oppeln  ist. Es ist mit einer 

erhabenen Tradition verbunden und bezieht sich auf den Respekt 

vor der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft. 

Jedes Jahr feiert die Schule festlich den Namenstag des 

Patrons und organisiert den Tag der offenen Türe – diesen Tag 

nennen wir  Ziutki (von dem Vornamen Jozef – kurz genannt 

Ziutek). Dann werden die Schüler und ihre Eltern der benachbar-

ten Schulen eingeladen, und die Schulgemeinschaft hat die Mög-

lichkeit, Projekte vorzustellen, die von den Jugendlichen und  

Kindern durchgeführt werden. 
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Bemerkenswert ist das Traditionskabinett, die in diesem Jahr-

zehnten erneuert wurde. Die Schule hat wertvolle Exponate erworben, 

unter denen man "lebendige" Geschichtsunterrichte durchführen kann. 

Man sucht immer noch nach interessanten historischen Objekten, die 

eine einzigartige Atmosphäre schaffen werden. 
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 Die Schule sorgt um die Vergangenheit und pflegt die 

Tradition. Sie hat eine enge Zusammenarbeit mit dem Verband 

der Reserveoffiziere der Republik Polens namens Marschall Józef 

Piłsudski in Opole. 

Es war eine Ehre für die Schule, in dem Hauptkorridor der 

Schule eine Marmortafel anzubringen, die dem 85. Jahrestag des 

Verbandes der Reserveoffiziere der Republik Polens gewidmet 

ist. 
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Die Gedenktafel fand neben dem Porträt des Patrons und der Fahne 

des Gymnasiums Nr. 8 ihren Platz. Jeder Gast wird von einem schö-

nen Porträt des Marschalls (gemalt von Bogdan Fąfrowicz) und einer 

Fahne mit der Aufschrift "Gott, Ehre, Vaterland" begrüßt. Die Fah-

nentrӓger nehmen an vielen Nationalfeiern teil, die nicht nur in der 

Schule, aber auch von den Behörden der Stadt Opole organisiert sind. 

Der Unabhangigkeitstag Polens wird jedes Jahr festlich gefeiert und 

ist auch gleichzeitig unser Patronentag. Aus Respekt vor der Vergan-

genheit steht unter der Gedenktafel die Ehrenwache der 10. Oppelner  

Logistischen Brigade. 
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In dem Traditionskabinett wiederum befindet sich das 

Banner des Verbands der Reserveoffiziere der Republik Polens, 

das  an die Schule übertragen worden ist. Es ist ein einzigartiges 

Souvenir und eine große Ehre für die Schule. 
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Die Schule arbeitet eng mit dem Józef Piłsudski - Museum in 

Sulejówek zusammen. Jedes Jahr nehmen wir anlässlich des Unabhän-

gigkeitstages Polens an der wichtigen Veranstaltung "Sende eine Post-

karte ..." teil. 
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 In Erinnerung an die Vergangenheit werden junge Men-

schen dazu gebracht, historische Wahrheiten zu erfahren, ein-

schließlich realisieren sie das Magdeburger Projekt. 

 Im November 2018 werden die Jugendlichen und Lehrer 

an der Reise nach Magdeburg teilnehmen. Die Schüler präsentie-

ren dort die Ausstellung mit den Errungenschaften der letzten 10 

Jahre im Zusammenhang mit dem 100. Jahrestag der Wiederge-

winnung der Unabhӓngigkeit Polens. Sie werden Orte besuchen, 

an denen Marschall Piłsudski in den Jahren 1917/1918 weilte. 

 Die Delegation bereitet sich auch darauf vor, das Projekt 

fortzusetzen, um zu erklären, was mit dem Magdeburger Haus 

geschah. Wir wissen bereits, dass es mit der Bahn transportiert 

und in Warschau wiedergebaut wurde. Wahrscheinlich wurde es 

während des Zweiten Weltkriegs zerstört. War es so stark zer-

stört, dass man es nicht wieder aufbauen konnte? Was waren die 

Prämissen, die über das Schicksal des Magdeburger Denkmals in 

Polen entschieden haben? 

 Unsere Pläne beinhalten auch die Forschung der nachbar-

schaftlichen Beziehungen zur Weimarer Republik, die diplomati-

schen Beziehungen zu Polen im Jahr 1918, sowie die Geschichte 

des ersten Diplomaten Harry Kessler - einem Freund und Helfer 

bei der Flucht von Marschall Józef Piłsudski. 

. 
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1. Treści pozyskano z materiałów własnych Publicznej Szkoły 
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 Fragment publikacji  Marszałek Józef Piłsudski w twier-

dzy magdeburskiej 1917/1918 
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