
„Umierając żyjemy” 
PAMIĘCI LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ 

 



„A ty dokąd,  

tam już tylko dym i płomień! „ 



KRZYŻ OFICERSKI ODRODZENIA POLSKI 



   „Była drobną, skromną, miłą kobietą, 

oddanie dla dzieci było Jej zaletą. 

Pewnego dnia płonący barak ujrzała, 

bez wahania wskoczyła w ogień i dzieci 

uratowała” 



GRÓB NASZEJ PATRONKI 



PAMIĘTAJMY... 



POMNIK W NASZEJ SZKOLE 



POECI O LUDWICE WAWRZYNSKIEJ 

• Leopold Staff „Ludwika Wawrzynska” 

• Wisława Szymborska „Minuta ciszy po 

Ludwice Wawrzynskiej” 

• Irena Prusicka „Słowo o Ludwice 

Wawrzynskiej” 

• Wacław Gralewski „Nad mogiłą Ludwiki 

Wawrzyńskiej”  

 



ZNACZKI OKOLICZNOŚCIOWE 



Ludwika Wawrzyńska – patronką 

Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie 

 



Ludwika Wawrzyńska – patronką 

Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi                   



Ludwika Wawrzyńska – patronką 

Szkoła Podstawowa nr 105 w Krakowie 



Ludwika Wawrzyńska – patronką 

Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym 



Ludwika Wawrzyńska – patronką 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku 

 

 



Ludwika Wawrzyńska – patronką 

• Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych 

• Hufiec Kraków Podgórze 

• ulica na warszawskim Żoliborzu 

• ulica w Kielcach 

• ulica w Zabrzu 

 



KALENDARIUM 

• 22 kwietnia 1908 – data urodzenia  

• 8 lutego 1955 – wybuch pożaru 

• 18 lutego 1955 – data śmierci 

• 1955 - nadanie Szkole Podstawowej TPD nr 10 

imię Ludwiki Wawrzyńskiej. 

• 1956  - wmurowanie tablicy pamiątkowej ku 

czci bohaterki 

• 1965  - odsłonięcie rzeźby przedstawiającej 

Wawrzyńską niosącą dziecko w ramionach  



Refleksja… 

   „…bo być dobrym to nie takie proste,  

   trzeba mieć serce czerwone jak mak  

   i delikatne jak pajęczyna 

   aby w nim zmieścić cały świat 

   by dla nikogo nie zabrakło miejsca…” 

 



„WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO” 
Z żalu co przygniata cię, z czarnej nocy pełnej łez,  

nawet z beznadziei złej podniesiesz się.  

Choćbyś już kamieniem był,  

choćbyś zwątpił albo pił,  

choćbyś całkiem był na dnie podniesiesz się.  

Choćbyś wyparł się swych korzeni, bogów swych;  

spotkasz ludzi co, pokażą drogę ci.  

Z głodu który zjada sny, z gęstych obojętnych dni,  

Nawet z dna, co nie ma dna potrafisz wstać.  

Choćbyś ogień w sobie zgniótł,  

choćbyś zabił w sobie bunt,  

jeśli iskrę wiary masz potrafisz wstać.  

 

Wznieś serce nad zło,  

znajdź drogę przez mrok,  

wzleć ptakiem nad mgły,  

w obłokach mieszka świt.  

      Ryszard Rynkowski 



BĄDŹ DOBRYM PRZYJACIELEM 



POCIESZAJ 



STRUDZONYM   POMAGAJ 



KOCHAJ 



NIE    BĄDŹ   OBOJĘTNY 



PODARUJ  USMIECH 



        SZANUJ   STARSZYCH 



DOCENIAJ  TROSKĘ  



ZAGUBIONYM WSKAŻ DROGĘ 



DZIEL SIĘ Z INNYMI 



TROSZCZ SIĘ 



POKONUJ  TRUDNOŚCI 



DO NIKOGO  

NIE ODWRACAJ 

 SIĘ PLECAMI 



PIELĘGNUJ WRAŻLIWOŚĆ 



DOCENIAJ  TROSKĘ 



     PODARUJ SWÓJ CZAS 



    BĄDŹ  ŻYCZLIWY 



Gdyby nuta powiedziała: 

jedna nuta nie czyni muzyki 

... nie byłoby symfonii  



Gdyby słowo powiedziało: jedno 

słowo nie tworzy stronicy 

... nie byłoby książki  



Gdyby cegła powiedziała: 

jedna cegła nie tworzy muru 

... nie byłoby domu  



Gdyby kropla wody powiedziała: 

jedna kropla nie może utworzyć 

rzeki 

... nie byłoby oceanu  



Gdyby ziarno zboża powiedziało: 

jedno ziarno nie może obsiać pola 

... nie byłoby żniwa  



Gdyby człowiek powiedział: jeden gest 

miłości nie ocali ludzkości...  

Nie byłoby nigdy na ziemi 

sprawiedliwości i pokoju, godności  

i szczęścia.  



Jak symfonia potrzebuje każdej nuty, 

Jak książka potrzebuje każdego słowa, 

Jak dom potrzebuje każdej cegły, 

Jak ocean potrzebuje każdej kropli wody, 

Jak żniwo potrzebuje każdego ziarna zboża, 

Tak cała ludzkość potrzebuje Ciebie. Tam, 

gdzie jesteś, jesteś jedyny, a wiec 

niezastąpiony.  



Dlaczego jeszcze się ociągasz?  


