
Uchwała Nr XXI/219/2005
Rady Gminy Przywidz
 z dnia 17 marca 2005r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Przywidzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §1 
ust.3 i załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 
r.  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego  przedszkola  oraz  publicznych  szkół  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624, z późn. zm.)

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§1.
Nadaje się Gimnazjum w Przywidzu imię Zawiszy Czarnego.

§2. 
Ustala się pełną nazwę szkoły w brzmieniu :

Gimnazjum im. Zawiszy Czarnego w Przywidzu.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Rada  Pedagogiczna,  Samorząd  Uczniowski  oraz  Rada  Rodziców  Gimnazjum  
w Przywidzu  zwrócili  się  ze  wspólnym wnioskiem do  Rady  Gminy  Przywidz  z  prośbą  
o  nadanie  Gimnazjum  imienia  Zawiszy  Czarnego.  Wniosek  ten  został  przez  społeczność 
szkolną uzasadniony w następujący sposób.

Wybór  Zawiszy  Czarnego  na  Patrona  Gimnazjum  nie  był  przypadkowy.  Stanowił 
zwieńczenie blisko półtorarocznych przygotowań w gronie nauczycielskim, a później  pracy 
nauczycieli  z  młodzieżą.  W  tym  czasie  opracowano  kryteria,  które  powinni  spełniać 
kandydaci na Patrona,  zaproponowano wyjściową listę  kandydatów zgodną  z podanymi 
kryteriami  oraz  procedurę  uzupełnienia  tej  listy  przez  młodzież,  wreszcie  opracowano 
regulamin wyborów i ustalono ich termin. Wyjściowa lista kandydatów obejmowała nazwiska 
Jadwigi  Andegaweńskiej,  Zawiszy  Czarnego  i  Jana  Kochanowskiego.  Lista  ta  została 
uzupełniona  zgodnie  z  przyjętą  procedurą  o  nazwisko  Józefa  Wybickiego.  Nauczyciele 
przystąpili  do  zapoznania  uczniów  z  sylwetkami  kandydatów  na  Patrona  Gimnazjum,  a 
następnie pomiędzy klasami I i II rozlosowano nazwiska kandydatów po to, aby przygotować 
inscenizacje prezentujące ich sylwetki  i  dzieło życia przed pozostałymi uczniami i przed 
rodzicami. Najpierw odbyły się inscenizacje dla uczniów i nauczycieli - łącznie osiem krótkich 
przedstawień.  A  w  dniu  wyborów  odbyły  się  inscenizacje  przed  zaproszonymi  gośćmi  
i  rodzicami  -  łącznie  cztery  przedstawienia.  Wybory,  mające  uroczystą  oprawę,  skupiły 
przedstawicieli całej społeczności lokalnej. Oprócz uczniów, nauczycieli oraz pracowników 
Szkoły wzięli w nich liczny udział rodzice naszych uczniów, jak również wcześniej zaproszeni 
goście.  Przeprowadzone  wybory  dla  uczniów  stanowiły  lekcję  poszanowania  prawa, 
odpowiedzialności za własne poglądy oraz lekcję zasad demokracji w praktyce. W wyniku 
przeprowadzonych wyborów okazało się,  że rycerz Zawisza Czarny uzyskał  zdecydowanie 
więcej głosów niż pozostali kandydaci na Patrona.
Osoba i dzieło życia Zawiszy Czarnego są dostatecznie udokumentowane historycznie, aby 
nie  powątpiewać,  że  mamy  do  czynienia  z  kimś  wyjątkowym  -z  wielkim  duchem 
naszego  narodu.  Postać  Zawiszy  Czarnego  jest  przebogata  wcieloną  w  życie  tradycją 
wojskową i  harcerską, żeglarską i  sportową, a ostatnio również bractw  rycerskich. Patronat 
Zawiszy  Czarnego  niekoniecznie  jednak  obliguje  do  zdecydowanego  opowiedzenia  się  za 
jednym z nurtów tej tradycji. Sfera wartości takich jak: słowność, uczciwość, męstwo, honor, 
szacunek dla innych ludzi, cześć dla niewiasty, wierność wobec zasad i osób oraz poświęcenie - 
wartości,  wobec  których  ten  Patronat  nas  stawia,  jest  pożądana  -  nie  tylko  w  naszym 
Gimnazjum, nie tylko w dzisiejszej Rzeczypospolitej,  ale również we współczesnej Europie. 
Patronat Zawiszy Czarnego może więc stanowić organiczny wkład w dobro wspólne naszej 
społeczności lokalnej, naszej Ojczyzny,  a nawet społeczności narodów Europy. Dla nas - 
nauczycieli, uczniów i rodziców, Patronat ten oznacza pewną wizję Szkoły ześrodkowaną 
wokół myśli wiodącej  przywołanej w dniu wyborów:  Przywrócić wagę danemu słowu. 
Jako nauczyciele  i rodzice stajemy dziś wobec  społecznego zjawiska dewaluacji słowa,  tzn. 
pozbawienia  słowa  jego  istotnego  zakorzenienia  w  prawdzie,  w  dobru  i  w  pięknie.  To 
wykorzenienie słowa  jest  szczególnie  bolesne,  gdy  dotyczy  naszych  własnych  dzieci  
i  powierzonych  nam  uczniów.  Zawisza  Czarny  dostarcza  odpowiedzi  całym  swoim 
życiem na wymienione zagrożenie. Odpowiedź Zawiszy Czarnego to wierność słowu. Z całą 
pewnością  jest  możliwa  rzeczywista  praca  wychowawcza  z  młodzieżą  nad  ideałami 
wynikającymi z przyjętego przez nasze Gimnazjum Patronatu.


