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UZASADNIENIE 

 Podejmując zadanie wyboru patrona szkoły, komisja ds. nadania imienia szkole ustaliła oczekiwania 

wobec kandydatów na patrona. Były to: 

a) wydarzenie o znaczącej randze historycznej dla Polski, 

b) osoba narodowości polskiej, niekwestionowany, ponadczasowy autorytet moralny, 

c) wydarzenie lub osoba będące symbolem wartości, które chcemy kształtować u uczniów naszej 

szkoły: patriotyzm, umiłowanie prawdy, odwaga w jej głoszeniu, praca, wiara, rzetelność, 

sprawiedliwość, wrażliwość. 

 W 2018 r. zostały zgłoszone trzy kandydatury: Emilia Plater, Mikołaj Pilecki oraz Polska 

Niepodległa. W miesiącu wrześniu 2019 r. zostały przeprowadzone wybory, w których znaczną większością 

głosów zwyciężyła Polska Niepodległa. Wyniki głosowania:  

Polska Niepodległa – 588 głosów,  

Emilia Plater – 155 głosów,  

Mikołaj Pilecki – 227 głosów. 

Powyższe wyniki świadczą o tym, że społeczność Szkoły Podstawowej  

w Bychawie ma świadomość niebagatelnej roli wolności w życiu każdego człowieka. Wolność jest 

bezsprzeczną wartością, która oznacza suwerenność, niezależność i niezawisłość jednostki. Można ją 

również rozumieć jako działalność grupy wolnych ludzi, którzy czynią dobro, dbają o swoją ojczyznę                        

i postępują zgodnie z zasadami  moralnymi. Wolność wiąże się zatem z odpowiedzialnością za siebie                       

i innych. Wszyscy się z pewnością  zgodzimy, że tego chcemy uczyć następne pokolenia Polaków. 

 W związku z tym, że Polska kilkakrotnie traciła niepodległość, głosujący chcieli okazać głęboki 

szacunek i wdzięczność bohaterom, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. To oni nigdy nie pogodzili 

się z utratą niepodległości; podejmowali działania narodowowyzwoleńcze;  starali się zachować język                    

i dziedzictwo kulturowe Polski.  Powszechnie znane są wielkie osobowości, które z determinacją dążyły do 

odzyskania niepodległości: Marszałek Józef Klemens Piłsudski, Roman Stanisław Dmowski, Wincenty 

Witos, Ignacy Jan Paderewski. Planowane przez szkołę działania wiążą się z tymi postaciami, którym 

zawdzięczamy niepodległość. Chcemy również zachęcać naszych uczniów do refleksji nad wartością 

wolności.  

Obecnie, by móc żyć w wolnej, niepodległej Polsce, młodzi ludzie muszą kultywować pamięć                             

o bohaterach lokalnych i narodowych. Na barkach przyszłego pokolenia spocznie odpowiedzialność za nasz 

kraj. To młodzi ludzie będą wyznaczać kierunek rozwoju naszej szkoły, gminy,  naszego kraju, dlatego tak 

ważne jest, by aktywnie poznawali historię swojego państwa. Okazję do tego mieli w 2018r. podczas 

uroczystych obchodów stulecia Niepodległości Polski, które zaowocowały w szkole szeregiem imprez, 

konkursów i uroczystości.  Kulminacją tych szczególnych wydarzeń była szkolna akademia „Dzień dla 

Niepodległej”.  

Uważamy, że uczniowie, których charaktery będzie kształtowała Szkoła Podstawowa im. Polski 

Niepodległej w Bychawie, będą pielęgnować to, co sercu bliskie i od pokoleń wpisane w tradycje rodzinne. 

Jesteśmy przekonani, że propagując ideę lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza w czasach globalizacji, 

przyczynimy się do ocalenia naszej narodowej odrębności wynikającej z historii i tradycji.  

Pochylając się z szacunkiem nad tym, co przetrwało stulecia, chcemy wskazywać autorytety - ludzi 

zasłużonych dla kraju po to, by z większą świadomością poznawać bogatą i wielowiekową historię Polski 

oraz historię swojej Małej Ojczyzny. Dzięki temu będziemy współtworzyć jej teraźniejszość, wpływać na 

przyszłość. Ceremoniał szkolny związany z patronem szkoły oraz koncepcja wychowania oparta o ważne 

wartości tj.: patriotyzm, umiłowanie prawdy, odwaga w jej głoszeniu, praca, wiara, rzetelność, 

sprawiedliwość, wrażliwość, odpowiedzialność, szacunek do symboli narodowych i drugiego człowieka 

oraz współczesne rozumienie wolności pozwolą nam wskazywać właściwą drogę życiową naszym 

wychowankom i podkreślać znaczenie historyczne odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Ponadto imię to obejmuje wszystkie walczące o suwerenność naszego narodu osoby z różnych okresów 

historycznych. Pozwala rozpatrywać kwestie związane z niepodległością przez pryzmat wielu bohaterów, 

którzy mogą być niekwestionowanymi autorytetami dla dzieci i młodzieży. Daje to szkole ogromne 

możliwości poszerzania wiedzy naszych uczniów, zarówno wiedzy dotyczącej historii całej  Polski, jak                       

i postaci związanych z naszym regionem. 
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Społeczność szkolna uważa, że patron szkoły powinien być związany z autorytetami, wzorami 

patriotyzmu i tolerancji, a wzory te winny być zrozumiałe dla młodego pokolenia i godne naśladowania. 

Wybór „Polski Niepodległej” na patrona naszej szkoły kładzie na nas obowiązek wierności ideałom, o które 

walczyli nasi przodkowie.  

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki i cechy, które chcemy kształtować u uczniów, czyli 

bohaterstwo, patriotyzm, poświęcenie, lojalność oraz fakt, że chcemy oddać hołd walczącym za ich odwagę, 

heroizm i ofiarę życia, społeczność Szkoły Podstawowej w Bychawie wybrała na patrona, zbiorowego 

bohatera -  „Polskę Niepodległą”.  

Nadanie naszej szkole imienia „Polski Niepodległej” pozwoli nam na pielęgnowanie wartości 

historycznych i poznanie bohaterskich wzorów do naśladowania. Nadając to imię, mamy okazję spełnić 

wobec przyszłych pokoleń najważniejszy obywatelski obowiązek. Od chwili przyjęcia imienia wszystkie 

wydarzenia związane z losem Polski nie będą obojętne naszej społeczności szkolnej. Staną się  inspiracją do 

wielu działań, wytyczenia sobie nowych celów. Jeszcze bardziej zmobilizują wszystkich uczniów, rodziców 

i nauczycieli do wyrażania słowem i czynem patriotyzmu lokalnego i narodowego oraz przekazania 

kolejnym pokoleniom tradycji, historii i wartości budujących tożsamość Szkoły Podstawowej w Bychawie.  

 Zamierzamy w przyszłości kolejne święta szkoły, które będziemy obchodzili, poświęcać różnorodnym 

grupom, którym zawdzięczamy Wolność Ojczyzny, np. 

 bychawianom, którzy wzięli udział w walce o niepodległość, 

 kobietom zaangażowanym w działania narodowowyzwoleńcze, 

 duchownym, których wkład w zmagania o niepodległość Polski był niebagatelny, 

 różnym okresom historycznym, w których naszej ojczyźnie odbierano wolność. 

W taki sposób ukierunkowane nasze działania skłonią naszych uczniów, na czym nam bardzo zależy, do 

docierania do rozmaitych źródeł wiedzy, poszerzania i interpretowania zdobytych wiadomości, docierania 

do wspomnień uczestników działań narodowowyzwoleńczych i miejsc związanych z ważnymi 

wydarzeniami historycznymi, a także do relacji świadków. Pragniemy również, by młodzież wzmacniała 

swoją identyfikację ze środowiskiem lokalnym i uświadomiła sobie znaczenie jednostki w tworzeniu 

historii. Stąd nasza dzisiejsza obecność na Sesji Rady Miejskiej. W imieniu pani dyrektor Małgorzaty 

Tudrujek, przedstawicieli społeczności uczniowskiej, rodziców oraz nauczycieli prosimy o podjęcie uchwały 

nadającej Szkole Podstawowej w Bychawie  imię  „Polski Niepodległej”. Liczymy na Państwa przychylność 

i z góry dziękujemy.  

 


