
ul. Stefanii Sempołowskiej 54 

51-661 Wrocław 

tel. (71) 798 68 74 

email: sekretariat@sp91.wroclaw.pl 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 
IM. ORLĄT LWOWSKICH 

WE WROCŁAWIU 

1 1  m a j a  2 0 2 2  

S z k o ł a  P o d s t a w o w a  n r  9 1  
w  Z e s p o l e  S z k o l n o - P r z e d s z k o l n y m  n r  2 4  

i m .  O r l ą t  L w o w s k i c h  

Na wrocławskim Biskupinie 

jest siedziba nasza 

i od wielu lat wciąż rośnie 

W swe dzieje obrasta. 

Marsz, marsz Orlęta 

Po najwyższe laury 

Dzisiaj jeszcze my pisklęta 

Jutro dumne Orły 

Kiedy padła Festung Breslau 

Przyszli Kresowiacy 

Z ran leczyli, ratowali 

Bo to lud jest taki. 

Marsz, marsz….  

Wrocław przyjął dzieci Lwowa 

I pokochał szczerze 

One serca mu i pracę  

łożyły w ofierze. 

Marsz, marsz... 

1992—2022 

Jubileusz 
XXX-lecia 

Dbamy o tradycję 

 

Oceniamy sprawiedliwie 

Budujemy poczucie własnej wartości 

Rozwijamy talenty 

Angażujemy się w projekty 
międzynarodowe, ekologiczne, 
profilaktyczne 

Sprzyjamy rozwojowi fizycznemu 

Zapewniamy dobre warunki nauki 

Kształtujemy postawy szacunku 
i tolerancji 

Otaczamy opieką psychologa 
i pedagoga 

Łączymy naukę z zabawa 

Aktywnie współpracujemy ze 
środowiskiem 
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30  la t  minęło—kalendarium życia  szkoły  
10  lute go 1992  
Naukę w Szkole Podstawowej Nr 91 rozpoczęło 
13 klas. W placówce pracowało wówczas 18 nauczy-
cieli pod kierownictwem pana dyrektora Zbigniewa 
Borowskiego. 

19 92 —19 95  
Oddawano do użytku kolejne klasy przedmiotowe 
mieszczące się na bloku B: pracownię geograficzną, 
fizyczną, gospodarstwa domowego, chemiczną 
i wiele innych. 

wrze sień 1992 /93  
Ukazała się pierwsza gazetka szkolna „Wiadomości 
z kubła”. Uczniowie swoje pasje dziennikarskie 
mogli rozwijać redagując także gazetki szkolne 
„Bigos” i „Kleks”. 

Wrze sie ń 1994  
Rada Pedagogiczna powołała do życia Samorząd 
Uczniowski oddając część uprawnień w ręce 
przedstawicieli klas. 

3  ma rca  199 7  
W obecności dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców 
oraz zaproszonych gości dokonano uroczystego 
otwarcia sali gimnastycznej.  

21  kwietnia  199 7  
Nauczyciele, uczniowie i przyjaciele Szkoły 
Podstawowej nr 91 obchodzili uroczyście Święto 
Szkoły (pięciolecie placówki). 

Cze rwiec  199 7  
Uczniowie klas ósmych bawili się na balu kończącym 
naukę w naszej placówce, a 18 czerwca grono peda-
gogiczne pożegnało pierwszych absolwentów naszej 
szkoły.  

19 98 —19 99  
Rozpoczęto budowę i oddano do użytku boisko 
szkolne, aby wszyscy uczniowie, którzy kochają 
sport, mogli rozwijać swoją tężyznę fizyczną. 
20  l i stopada 1 998  
Szkoła Podstawowa Nr 91 otrzymała imię Orląt 
Lwowskich a uczniowie stali się spadkobiercami idei 
młodych ludzi, którzy walczyli o wolność Polski 
i Lwowa. 

19 98-2 017  
Po nadaniu imienia naszej szkole uczniowie 
zaopiekowali się Pomnikiem Orląt Lwowskich, który 
znajduje się na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny 
przy ul. Smętnej 

20  l i stopada 1 999  
Dokonano uroczystego nadania Sztandaru Szkoły, 
poświęcenie Sztandaru przez ks. kardynała Henryka 
Gulbinowicza odbyło się w kościele św. Rodziny. 

2000  
Swoją działalność rozpoczął Mały Samorząd, 
reprezentując interesy uczniów z klas I-III. 

20 00  
Odbył się w naszej szkole finał Konkursu Wiedzy 
o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich 
w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia. Od tego czasu 
co roku organizujemy II miejski etap tego konkursu. 

20 00  
Mury naszej szkoły opuścili absolwenci klas ósmych 
i  klas szóstych. 

13  ma rca  20 01  
Odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Wrocławiu 
„Wrocławskie Krasnale” zainicjowany przez 
nauczycieli klas I-III naszej szkoły.  

20 02  
Powstał hymn naszej szkoły, którego będą się uczyć 
kolejne pokolenia Orląt. Autorem słów jest pani Kry-
styna Szymkowska. 

20  kwietnia  200 2  
Obchodziliśmy X lecie naszej szkoły. Z tej okazji 
uczniowie i nauczyciele przygotowali wiele 
ciekawych przedsięwzięć. 

20 03  
Nauczycielki przyrody z naszej szkoły zainicjowały 
akcję ekologiczną „Ratujmy kasztanowce”. Powstał 
program realizowany również w innych szkołach 
Wrocławia. Patronat nad tym programem sprawuje 
WŚiR. 

20 09  

W naszej szkole powstają klasy sportowe o profilu 
szermierka i teakwondo. 

29  lutego 2012  

Obchodziliśmy XX lecie naszej szkoły. Uczniowie 
i nauczyciele przygotowali w całej szkole wiele 
interesujących wystaw oraz uroczystą galę. 

5  kwietnia  2016  

Szóstoklasiści z rocznika 2015/2016 napisali 
ostatni sprawdzian szóstoklasisty.  

22  ma rca  20 17  
Kolejny jubileusz! Nasza Szkoła uroczyście świętuje 
swoje XXV lecie. 

20 17  
Reforma systemu oświaty. Powraca ośmioletnia szko-
ła podstawowa. Nasi uczniowie zostają z nami kolej-
ne dwa lata. 

11  l i s topada 2 018  
Jesteśmy dumni z Niepodległej! 100 lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości jest okazją do wielkiego 
świętowania. 

20 17-2 022  
Realizacja kolejnych programów unijnych. Powstaje 
nowa pracownia biologiczna. Uczniowie naszej szko-
ły dostają do dyspozycji nowe boisko sportowe. Zo-
staje wyremontowana szkolna kuchnia, a w ramach 
projektu „Laboratoria Przyszłości” w szkole pojawia-
ją się nowoczesne sprzęty, m.in. drukarki 3d, kamery,  
google wirtualnej rzeczywistości. 

20 20  
Do naszej szkoły zostało przyłączone przedszkole 
nr 147. Staliśmy się Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym nr 24. 

2020-2021  
Czas pandemii koronawirusa. Szkoła przechodzi na 
zdalne nauczanie.  

20 21-2 022  

Nasza szkoła uzyskuje świetne wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty, stając się wiodącą placówką w okoli-
cy. Po raz pierwszy w historii uczniowie naszej 
szkoły zostają laureatami w każdej dziedzinie 
zDolnego Ślązaka. 

 

 


