NASZ PATRON
19 września 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 25 obywały się uroczyste apele z okazji Święta
Patrona Szkoły, którym jest Franciszek Juszczak. Kim był i czym się zasłużył dla ojczyzny?
Uczniom została przybliżona sylwetka patrona szkoły.

Franciszek Juszczak ur. 17 września 1889 w Baranowie koło Kępna, zm. 23 lutego 1927 we
Wrocławiu, gdzie mieszkał od 1915 roku. W swojej rodzinnej miejscowości ukończył
ośmioletnią szkołę elementarną. Trudna sytuacja materialna nie pozwoliła mu na dalszą
naukę, dlatego zaczął uczyć się zawodu. Początkowo był praktykantem w urzędzie
mierniczym w Kępnie. Później przeniósł się do Gostynia, gdzie u swojego kuzyna zdobywał
doświadczenie w zakładzie krawieckim przy Neudorfstrase dzisiejszej ulicy Komandorskiej
37.W tym czasie związał się z kilkoma organizacjami społecznymi i patriotycznymi, m.in. z
Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. W lipcu 1910 r brał udział w obchodach pięćsetnej
rocznicy bitwy pod Grunwaldem, odbywających się w Krakowie. W 1910-1912 odbywał
obowiązkową służbę wojskową w niemieckiej armii. Po opuszczeniu wojska wrócił do pracy
w zakładzie krawieckimi nadal działał w organizacjach skupiających Polaków w zaborze
pruskim. Z chwila wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany i wysłany na front
wschodni. W czasie jednej z bitew stoczonych na początku roku 1915 na Lubelszczyźnie
został ranny a wskutek odniesionych obrażeń stracił nogę. Po krótkim pobycie w szpitalu
polowym koło Zamościa , na dalsze leczenie i rekonwalescencje odesłano go do Wrocławia. Z
miastem tym związał się już na zawsze.
Działacz polonijny związany z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. W latach 1922-1939
kierownik wrocławskiego oddziału Związku Polaków w Niemczech. Zajmował się weryfikacją
dawnych obywateli niemieckich narodowości polskiej. Związek pełnił role inspektora i

organizatora polskiej mniejszości narodowej w Rzeszy Niemieckiej. Pozwolił organizować się i
prowadzić szeroką działalność antyniemiecką.
Franciszek Juszczak został mianowany mężem zaufania organizacji na obszar Dolnego
Śląska. Następnie powierzono mu funkcję prezesa oddziału dolnośląskiego związku. W
okresie międzywojennym był aktywnym organizatorem życia kulturalnego Polaków we
Wrocławiu. Dzięki jego staraniom otwarto w roku 1924 we Wrocławiu konsulat Polski.
Współtworzył i brał udział w pacach kilku organizacji społecznych i kulturalnych
zrzeszających Polaków: Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”, Wrocławska Drużynę Harcerską
im. Bolesława Chrobrego, Szkółkę Polską i kilka innych.
Pomimo swojego kalectwa organizował także dla polskich dzieci ćwiczenia
gimnastyczne i kursy nauki polskich tańców ludowych. Starając się uatrakcyjnić codzienne
życie Wrocławskim Polakom organizował różne imprezy min: koncert Jana Kiepury albo
towarzyski mecz piłkarski miejscowej drużyny Breslauer Sportfrende z Pogonią Lwów. Dnia 6
marca 1938 roku brał udział w odbywającym się w Berlinie kongresie Związku Polaków w
Niemczech, został tam odznaczony odznaką Wiary i Wytrwania. Ogłoszono również wtedy
„Prawdy Polaków”. Polonia Wrocławska przyjęła prawdy za swój drogowskaz na całe życie.
Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami
Prawda druga: Wiara naszych ojców jest wiara naszych dzieci.
Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem.
Prawda czwarta: Co dzień Polak Polakowi służy.
Prawda piąta: Polska matka naszą a o matce nie wolno mówić źle.

Był działaczem Polskiego Związku Zachodniego oraz Towarzystwa Rozwoju Ziem
Zachodnich. W 1957 roku został prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu,
funkcję ta sprawował aż do śmierci. Udzielał się także w Towarzystwie Miłośników
Wrocławia. Za swoje zasługi był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Patronem Szkoły podstawowej nr 25 został w 1977 roku.

Oto jak poszczególne klasy świetlicy przygotowywały się do obchodów tego święta.

Klasy pierwsze robią ramkę na portret Franciszka Juszczaka.

Wspólnymi siłami portret w ramce gotowy do zawieszenia na gazetkę.

Tak prezentował na gazetce.

W tygodniu poświęconym Patronowi naszej szkoły uczniowie malowali
portrety Franciszka Juszczaka. Poniżej portrety wykonane przez klasy pierwsze.

A oto gazeta okolicznościowa świetlicy klas 2a i 2f upamiętniająca Franciszka Juszczaka.

Poniżej portrety wykonane przez klasy drugie 2a i 2f.

Dzieci w piękny sposób przypomniały
zawód naszego patrona biorąc
udział w warsztatach szycia bez
igły szyjąc serca.

Kolejne klasy drugie również przygotowały gazetkę i przypomniały sobie tą piękną i
zasłużona dla naszej ojczyzny i ludzkości postać uczestnicząc w prezentacji sylwetki
Franciszka Juszczaka.

Stworzyły również wspaniałe portrety. Cóż za talenty artystyczne mamy na świetlicy szkolnej.

Klasy trzecie wykonały samodzielnie portret naszego patrona.

