SZKOŁA MA IMIĘ...
PATRON SZKOŁY- „ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ- BOHATEROWIE LASÓW CHOJNOWSKICH”
POŚWIĘCENIE SZTANDARU 08.06.2014 r. PRZEZ KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA
UROCZYSTOŚD NADANIA IMIENIA PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W UWIELINACH 14.06.2014 r.

HYMN SZKOŁY

Póki na szkołę czas
Dzwonka głos woła nas
Trzeba iśd, starad się
Lepszym byd z każdym dniem
Kiedy znów wita nas
Koleżeoski śmiech klas
Warto żyd, wierzyd że
Osiągniemy swój cel
Ref:
Tu obok nas
Historii ślad
Dawne chwile
Wojennych walk
Póki pamięd jest w nas
Chojnowski szumi las
Tamtych lat głuchy dźwięk
I wylanych morze łez
Póki śmiech tłumi łzy
Póki wciąż mamy sny
Warto żyd, cieszyd się
Bo miłośd w każdym jest
Ref:

DROGA DO OTRZYMANIA IMIENIA
 28 sierpnia 2012 r.-na zebraniu Rady Pedagogicznej pani dyrektor Beata Węsek powołała
nauczycielski zespół zadaniowy do spraw nadania imienia szkole.
 20 września 2012 r.- zespół przedstawił Radzie Pedagogicznej plan pracy oraz zasady wyboru
patrona, a także szczegółowy harmonogram działao związanych z wyborem patrona.
 Październik 2012 r. –zespół opracował listę 15 kandydatów na patrona szkoły, z którą zostali
zapoznani nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice.
 17 stycznia 2013r. -na zebraniu Rady Pedagogicznej zespół przedstawił uzgodnioną
przez wszystkie społeczności szkolne listę sześciu kandydatów na patrona szkoły. Byli to:
Karol Wojtyła- Jan Paweł II, Stefan Wyszyoski, Wisława Szymborska, Szare Szeregi,
Bohaterowie Lasów Chojnowskich,Partyzanci Ziemi Piaseczyoskiej.
 Od 11 lutego do 26 kwietnia 2013 r. poszczególne klasy w ramach projektu edukacyjnego
propagowały sylwetkę wybranego patrona ( Karol Wojtyła- III b, Stefan Wyszyoski- I a,
Wisława Szymborska – III a, Szare Szeregi – II b, Bohaterowie Lasów Chojnowskich- II a,
Partyzanci Ziemi Piaseczyoskiej- I b).
 22 maja 2013 r. - przeprowadzono oficjalne wybory patrona szkoły z udziałem uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w Uwielinach. Poszczególni
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:Bohaterowie Lasów Chojnowskich- 90, Karol
Wojtyła- Jan Paweł II- 60, Wisława Szymborska– 28, Szare Szeregi– 25, Stefan Wyszyoski- 8,
Partyzanci Ziemi Piaseczyoskiej- 8.
 15 czerwca 2013 r. - ogłoszenie podczas pikniku szkolnego uściślonej nazwy patrona
szkoły:„Żołnierze Armii Krajowej- Bohaterowie Lasów Chojnowskich”.
 12 lutego 2014 r. - Rada Pedagogiczna przyjęła uchwałę nr 20/2013-14 w sprawie
pozytywnego zaopiniowania wniosku o nadanie szkole imienia„Żołnierzy AK- Bohaterów
Lasów Chojnowskich”.
 25 kwietnia 2014 r. - Rada Gminy Prażmów podjęła Uchwałę nr XLVII/367/2014 o nadaniu
Publicznemu Gimnazjum w Uwielinach imienia „Żołnierzy Armii Krajowej- Bohaterów Lasów
Chojnowskich”.
 3 marca 2014 r. - na zebraniu Rady Pedagogicznej ustalono szczegółowy harmonogram
przygotowania uroczystości zaplanowanej na 14 czerwca 2014 r. o godz. 12.00.
 8 czerwca 2014 r. – odbyło się poświęcenie sztandaru w kościele w Kędzierówce.

PROJEKT GIMNAZJALNY POŚWIĘCONY PATRONOWI SZKOŁY
Uczennice klasy II a ZuzannaDomosławska, Paulina Grabowska, Paulina Klewek, Sylwia
Tokaj, Paulina Tywonek wykonały pod kierunkiem pani Moniki Delugi projekt gimnazjalny
zatytułowany „ Bohaterowie Lasów Chojnowskich, Żołnierze AK- poświęcenie, krew i łzy”.
Oto fragmenty pracy dziewcząt, które przybliżą nam patrona szkoły:
„Pierwsze dni powstaoczego sierpnia 1944 r . zgromadziły w Lasach Chojnowskich szereg
oddziałów Armii Krajowej i innych formacji, które, przystąpiwszy do działao na godzinę „W” nie
osiągnęły celu lub zostały rozbite czy rozproszone. Do nich stale dołączały inne grupy, a także
pojedyncze osoby. W rejon Chojnowa przybyło duże zgrupowanie z Ochoty po dowództwem ppłk.
„Grzymały” po ciężkiej walce w Pęcinach. W Lasach Chojnowskich zgromadziło się także wiele
zbłąkanych grup z Woli, Śródmieścia , Mokotowa, a nawet kilka osób z Żoliborza. Podobna sytuacja
była z oddziałami pułków AK „Baszta” i „Garłuch” , które za swoich rejonów działania, z płd.
Mokotowa, Okęcia, Służewa, Służewca, Powiśla i z Czerniakowa, dotarły do Lasów Chojnowskich
poprzez Las Kabacki.(…)Całośd polskich oddziałów rozlokowanych na całym prawie obszarze Lasów
Chojnowskich i obrzeżach nazwano z czasem „Chojnowską Rzeczpospolitą”. Był to teren wolny od
niemieckiego okupanta. Aż do świtu 25 sierpnia 1944 r., czyli pacyfikacji tego terenu przez
Niemców”.
„Ogólną liczbę powstaoczego zgrupowania w Lasach Chojnowskich ocenia się na ponad 1000
żołnierzy, przybyłych tam przed 17 sierpnia.W dniu 11 sierpnia 1944 r. Kompania Leśna rozlokowana
we wsi Piskórka stoczyła walkę z oddziałami piechoty niemieckiej. Cała walka trwała od 2 do 3 godzin
i zakooczyła się pomiędzy godziną 16 a 17. Straty po stronie powstaoczej to 3 zabitych. Poza tym
zginęło 5 osób cywilnych. St. sierż. „Wilczek” (Józef Jabłooski) ranny w walce zmarł po kilku dniach
(17 sierpnia 1944 r.) w szpitalu w Konstancinie. Ostatecznie atak niemiecki załamał się”.
„ Po bitwie w Piskórce życie partyzanckie znów potoczyło się zwykłym trybemwarty,szkolenia,patrole, itp. 13 sierpnia pod Wojciechowicami została odprawiona msza polowa,w
której uczestniczyły oddziały z batalionu ,,Krawiec’’ i oddziały warszawskie. Po mszy kpt. Marian
Księsicki ,,Grzegorz’’ przyjął defiladę oddziałów.15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego – obchodzone
było bardzo uroczyście we wsi Wojciechowice przez kompanię ,,Szarego’’”.
25 sierpnia 1944 r. Niemcy postanowili całkowicie zniszczyd oddziały skoncentrowane
w Lasach Chojnowskich. Atak został odparty. Niemcy wysłali nowe posiłki. Polskie drużyny i plutony
wycofały się w kierunku Nowinek. Hitlerowcy do kooca nie zrealizowali swych zamiarów. W odwecie
rozstrzelali 23 cywilów we wsi Chojnów, w tym 5 braci Czapskich.

