
 

Uzasadnienie wniosku w sprawie nadania imienia  

Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie.  

       Stoimy u progu doniosłego dla naszej społeczności wydarzenia, jakim jest nadanie 

imienia szkole.  

      Zadaniem szkoły jest nauczanie, ale również  wychowanie, pomaganie młodzieży 

w odnajdowaniu własnej tożsamości, określaniu swojego miejsca we współczesnym 

świecie i poszukiwaniu wzorów do naśladowania. Przy wyborze patrona Grono 

Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie naszej szkoły kierowali się właśnie tymi zasadami 

i poczuciem więzi ze swoją Małą Ojczyzną. Te kwestie zadecydowały, że na  Patrona                

naszej szkoły wybrano Jana Kochanowskiego.    

       Jan Kochanowski jest powszechnie uważany za najwybitniejszego poetę Polski                                                  

i Słowiańszczyzny aż do czasów Mickiewicza i Słowackiego. Nawet współczesnym ludziom 

może zaimponować rozległością swoich zainteresowań i  wykształceniem. Jest z pewnością 

najwybitniejszym polskim twórcą epoki Renesansu i tym właśnie różnił się od innych 

polskich twórców, że ogromnie dbał o kształt swojego stylu, o formę uprawianych gatunków  

i o artyzm języka, a także o wszechstronną wiedzę. Spostrzeżenia zawarte w jego dziełach są 

aktualne także i dziś. 

   Losy tego poety były nierozerwalnie związane  z dziejami naszego  regionu. 

     Mieszkańcy  tej Ziemi  nigdy nie zapomnieli o swoim wieszczu Janie Kochanowskim, 

który  na trwałe wpisał się w historię naszego regionu. Coroczne uroczystości  w  Zwoleniu, 

w Sycynie, pomniki, pamiątkowy obelisk oraz nazwy ulic i szlaków turystycznych są 

widocznym świadectwem pamięci o tym poecie. 

     Wybierając dla szkoły imię, kierowaliśmy się przekonaniem, iż powinna być to osoba 

godna naśladowania, ściśle związana z historią naszego miasta i regionu. Nie ulega 

wątpliwości, że przyszły patron  szkoły  w Sycynie spełnia wszystkie przyjęte kryteria, a jego 

postawa życiowa oraz dokonania mogą być wzorem dla współczesnej młodzieży. Pozwala to 

oprzeć działania wychowawcze na wartościach, które na trwałe wpiszą się w tradycję naszej 

szkoły  

     Należy podkreślić, że osoba Patrona jest dobrze znana i powszechnie akceptowana przez 

grono pedagogiczne, uczniów oraz rodziców PSP w Sycynie.  

     Ponadto  nadanie imienia naszej szkole spowoduje , iż uzyska ona swoją indywidualną 

tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek edukacyjnych na terenie Gminy  

Zwoleń a także w całym regionie. 

Uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się w imieniny Pana Jana-   

 czerwiec 2018 roku.  

Z poważaniem 

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie 



 

 

Załączniki:  
1.Uzasadnienie wniosku  

2. Kopia uchwały Rady Pedagogicznej  PSP w Sycynie 

3. Kopia uchwały Rady Rodziców  PSP w Sycynie 

4. Wyciąg z protokołu  zebrania  Samorządu Uczniowskiego 
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