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NOWE SPOJRZENIE NA PATRONA 

 

Powody popularyzowania sylwetek Patronów szkół 

 

Żyjemy w świecie relatywizmu poglądów, upadku autorytetów, a także zalewu nie 

zawsze wartościowych ofert. Odczuwane obecnie zachwianie fundamentów życia rodzinnego 

i pracy pedagogicznej skutkuje wieloma trudnościami i niepowodzeniami, zwłaszcza w 

wychowaniu dzieci, a także częstymi nauczycielskimi porażkami w pracy z uczniami. A 

przecież wolna od zniekształceń prawda o człowieku stanowi podstawę osobistego rozwoju 

zarówno dorosłych, jak i młodych ludzi. Misją nauczycieli było, jest i będzie pomoc uczniom 

w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ale także w osiąganiu dojrzałości – emocjonalnej, 

społecznej, osobowej. Przede wszystkim jednak towarzyszenie w odkrywaniu prawdy o sobie 

i wartościach, którym powinni być wierni w całym swoim życiu. W szczególności rolą 

nauczycieli jest pokazanie uczniom, że miarą człowieczeństwa jest zdolność opowiedzenia się 

po stronie prawdy, dobra i piękna. Nie brakuje budujących przykładów ludzi, którzy swoim 

życiem udowodnili, że to jest możliwe, że można tak żyć. Duma i wdzięczność zobowiązują, 

by to dziedzictwo podjąć i popularyzować wśród młodego pokolenia, ale też wśród dorosłych.  

Jak w sposób naturalny i mądry wychować dzieci i młodzież, żeby oparły swoje życie 

na pozytywnych wartościach? Jak kształtować kulturę bycia, zasługujące na uznanie i 

szacunek zachowania i postawy, w tym postawy patriotyczne, wydobywać dobre emocje, 

budować wartościową osobowość, nie trwoniąc nic z historycznego dorobku przodków, 

pielęgnując pamięć o wielkich Polakach, nie roniąc niczego z dziedzictwa kulturowego?  

 

Przykłady pracy z patronem w środowisku lokalnym 

 

Co roku Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli wytycza cele pracy dydaktyczno-

wychowawczej ilustrowane mottem, np. w roku szkolnym 2007/2008 - Nasze czasy wołają o 

świętych nauczycieli 
1
, w 2008/2009 - Prawda o człowieku wyzwaniem dla polskiej szkoły.

2
 

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie każdego roku przekłada 

wskazane hasła na swoją aktywność, wspomagającą nauczycieli, katechetów i rodziców w 

pracy wychowawczej. Wyrazem tego są realizowane w ostatnim czasie przedsięwzięcia: 

konferencja Charyzmat postaci patrona i jego spuścizna w środowisku i będąca jej efektem 

niniejsza publikacja z materiałami pokonferencyjnymi, projekt Spotkania z postacią ks. Jana 

Twardowskiego, współudział w projektach miejskich, Biuletyny KSW eksponujące różne 

formy działania (wydano 33 numery i kilka wydań specjalnych), V Forum Nauczycieli i 

Wychowawców Wychowanie w prawdzie pod patronatem Biskupa Ordynariusza Wiktora 

Skworca i Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały. 

Zorganizowana w Gródku nad Dunajcem w październiku 2007 r. konferencja KSW 

Charyzmat postaci patrona i jego spuścizna w środowisku wieloaspektowo przybliżyła 

zagadnienie patronatu, zwróciła uwagę na rolę autorytetu w procesie wychowania dzieci i 

młodzieży. Jej szczególną zaletę stanowiło zaprezentowanie przykładów programów 

wychowawczych i osobiste podzielenie się dyrektorów oraz przedstawicieli szkół formami 

pracy z uczniami w oparciu o patrona. 

                                                 
1
 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 30 VI-1VII 2007, Nasze 

czasy wołają o świętych nauczycieli, Zielona Góra 2007. 
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 71. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 VII 2008, Prawda o 

człowieku wyzwaniem dla polskiej szkoły, Zielona Góra 2008. 



Celem projektu Spotkania z postacią ks. Jana Twardowskiego, skierowanego do 

młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, była zachęta do poznania twórczości 

poety, czytania wierszy, jego i innych twórców, słuchania poezji śpiewanej, rozwijanie 

młodych talentów. W ramach projektu przeprowadzono konkursy: recytatorskie, plastyczne i 

muzyczne oraz koncerty poświęcone twórczości ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu 

zespołu Krakowskie Przedmieście. W projekcie trwającym od września do listopada 2007 r. 

wzięło udział ponad 600 uczniów. W tym czasie odbyły się trzy koncerty szkolne, koncert 

finałowy i dwa wernisaże prac plastycznych. 

Tegoroczne V Forum Nauczycieli i Wychowawców w Tarnowie po raz kolejny 

przybrało formę wielkiej rady pedagogicznej, aby rozważyć zagadnienie Wychowania w 

prawdzie. Nauczyciele z Tarnowa i diecezji tarnowskiej zgłębiali zagadnienie prawdy jako 

wartości istotnej w wychowaniu młodego pokolenia. Podjęli próbę odpowiedzi na pytania: 

kim jest człowiek, jak się staje Człowiekiem oraz w jaki sposób może i winna pomagać mu w 

tym szkoła. Oprócz niniejszej książki uczestnicy otrzymali okazjonalny biuletyn z felietonami 

Anny Lipczyńskiej
3
 o tematyce wychowawczej.  

Forum to także okazja do pokazania działań w wspieraniu twórczych inicjatyw 

wychowawczych. Jeden z przykładów stanowi uroczystość ogłoszenia św. Teresy Benedykty 

od Krzyża – Edyty Stein patronką Lublińca. Wydarzenie to miało miejsce 11 X 2008 r., a 

poprzedziły je dłuższe przygotowania oraz obchody Roku Świętej (2008). Lubliniec to 

powiatowe miasto w woj. śląskim, niedaleko Częstochowy, z ponad 735-letnim okresem 

istnienia na pograniczu kultur, a obecnie pierwszym w Polsce kościołem parafialnym p.w. 

Edyty Stein. Znajduje się tu Zespół Szkół KSW jej imienia, który wraz z Towarzystwem im. 

Edyty Stein, władzami miasta i duchownymi czynnie włączył się w organizację uroczystości, 

a także pielęgnowanie spuścizny po patronce, pojednanie ludzi różnych narodowości 

(zwłaszcza pojednanie polsko-niemiecko-żydowskie) oraz dialog chrześcijańsko-

judaistyczny. Uczniowie i nauczyciele szkoły dbają o Izbę Pamięci a władze miasta o 

muzeum Pro memoria Edith Stein w domu dziadków Courantów i inne miejsca związane z jej 

osobą; wydają publikacje
4
 oraz poprzez różnorodne formy popularyzują patronkę (wykłady, 

sesje popularno-naukowe, wieczornice, małe formy teatralne, muzyczne i religijne). 

W Tarnowie, ramach wieloletnich systemowych działań miasta w zakresie wychowania i 

profilaktyki zagrożeń, realizowany jest miejski projekt Patron mojej szkoły patriotą – portret 

życiem pisany
5
, wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska. Zaproszono doń 

wszystkie szkoły posiadające patronów
6
. Projekt rozpoczął się wiosną 2007 r. wykładami o 

autorytecie i patronach oraz warsztatami dla nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież 

do trzech konkursów (PWSZ w Tarnowie, 31 V). Owocem tego przedsięwzięcia były stojące 

na wysokim poziomie prace konkursowe - plastyczne, literackie i multimedialne - 

prezentujące patronów oraz działania szkół na rzecz ich poznania i promocji w środowisku 

(październik). Na zakończenie kilkumiesięcznych działań zorganizowano cieszącą się 

                                                 
3
 Założycielka i pierwszy dyrektor XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu. Szkoła 

ta, powstała przed 17 laty jako placówka publiczna, od początku realizuje autorski program wychowawczy, 

wyraźnie akcentujący wartości chrześcijańskie. 
4
 Np. Szukając Mistrza. Lublinieckie ślady św. Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein, red. ks. A. 

Pytlik, Lubliniec 2008. 
5
 Projekt jest autorskim przedsięwzięciem Urzędu Miasta Tarnowa pod patronatem Prezydenta 

Ryszarda Ścigały. Koordynacji zadania i jego realizacji podjął się Wydział Edukacji, który zintegrował 

środowisko tarnowskie wokół przedsięwzięcia: szkoły, stowarzyszenia (Katolickie Stowarzyszenie 

Wychowawców, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Klub Inteligencji Katolickiej, Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży) oraz różne instytucje (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnowskie Centrum 

Kultury, Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Małopolski Urząd Wojewódzki, 

Wyższe Seminarium Duchowne, firma komputerowa ZETO S.A.). Projekt objął ok. 10.000 osób. 
6
 To jest 45 szkół i 40 patronów. 



ogromnym zainteresowaniem tygodniową miejską wystawę Patron mojej szkoły patriotą (12 -

16 XI) oraz ekspozycję konkursowych prac plastycznych uczniów szkół podstawowych w 

foyer Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego (15 XI - 9 XII). Jedyna w swoim rodzaju 

prezentacja biograficzna ukazała równocześnie czterdzieści wybitnych postaci, dała 

możliwość zapoznania się przez licznych odwiedzających z atrakcyjnymi, gromadzonymi 

latami, pamiątkami, które posiadają szkoły. Opracowano katalog wystawy. Uroczyste 

podsumowanie I części przedsięwzięcia miało miejsce w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika 

Solskiego (15 XI). Uatrakcyjnił je Koncert z wierszy zespołu Krakowskie Przedmieście 

przybliżający poezję Karola Wojtyły, ks. Janusza Pasierba, Janusza Korczaka, ks. Jana 

Twardowskiego, Romana Brandstaettera, Czesława Miłosza. Aktualnie Klub Inteligencji 

Katolickiej sukcesywnie prezentuje mieszkańcom Tarnowa wybitne postaci, zapisane 

szczególnie w środowisku lokalnym. Dodatkowym owocem projektu jest przygotowywany do 

druku zestaw 47. broszur o patronach i zbiorcza płyta z prezentacjami multimedialnymi 

pokazującymi działania wychowawcze popularyzujące patronów. Zarówno broszury jaki i 

płyta złożą się na Biblioteczkę Patronów Tarnowskich Szkół. Całość będzie interesującym i 

wartościowym materiałem dydaktyczno-wychowawczym, który zasili szkolne i miejskie 

biblioteki. 

W swoim wystąpieniu na podsumowanie I części projektu wiceprezydent Dorota 

Skrzyniarz wymieniła efekty wspólnych działań
7
: uświadomienie, jakim bogactwem zasobów 

dysponują tarnowskie szkoły, jaką różnorodnością mogą się pochwalić. Praca z patronem to 

w powszechnym odczuciu pożyteczny i wartościowy kierunek pracy wychowawczej, który 

może być na rozmaity sposób rozwijany. Cieszy bardzo życzliwe i twórcze podjęcie 

współpracy sporej liczby instytucji i stowarzyszeń w naszym mieście w zakresie poznania i 

popularyzacji różnych sylwetek wybitnych tarnowian, poszukiwanie szerszych kontekstów ich 

życia, otwieranie się na nowe propozycje. Porównywanie form pracy innych środowisk z tym, 

które jest mi najbliższe.
8
 Twórcy projektu uzyskali potwierdzenie, że warto propagować 

patriotyzm poprzez twórczość artystyczną młodych ludzi (plastyczną, literacką, 

nowoczesnych technik medialnych, małych form teatralnych). Wysoki poziom wystawy 

biograficznej i prac plastycznych oraz duża frekwencja pokazały, że taka forma popularyzacji 

jest atrakcyjna. 

Tarnowianie są dumni ze swojej wielowiekowej przeszłości, czemu dali 

niejednokrotnie wyraz. Tarnów był pierwszym miastem w Polsce, które opowiedziało się w 

1918 r. za niepodległością. 30 X 2008 r. w naszym mieście miały miejsce ogólnopolskie 

uroczystości rocznicowe z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Tarnów bardzo 

starannie się do nich przygotował, a szereg różnorodnych propozycji kulturalnych miał 

jednocześnie głęboki wymiar patriotyczny. Od 2006 r. Rada Miejska przyjmuje uchwałą 

obchody Roku Postaci (Jan Szczepanik, Tadeusz Tertil, Eugeniusz Kwiatkowski, Józef Bem). 

Autorom prac licencjackich i magisterskich dotyczących Tarnowa lub powiatu tarnowskiego 

corocznie przyznawana jest Nagroda im. Tadeusza Tertila. Izba Przemysłowo-Handlowa od 

1999 r. przyznaje najlepszym właścicielom lub menadżerom firm Nagrodę im. Jana 

Szczepanika.  

Pamięć o wybitnych postaciach i znaczących wydarzeniach w historii miasta 

uwidacznia się przez odsłanianie pomników (Józef Bem, Jan Szczepanik, Roman 

Brandstaetter, Jan Paweł II, Ławeczka poetów, Andrzej Małkowski), tablic pamiątkowych, jak 

również  nadawanie nazw ulicom i placom. W przewodniki turystyczne wpisywane są szlaki 

związane z wielkimi tarnowianami (Szlak generała Bema, Szlak Szczepanika). Ostatnio nasze 

miasto zostało włączone w Małopolski Szlak Literacki, na którym znajduje się 20 miejsc, 

                                                 
7
 Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego, 15 XI 2007 r.  

8
 Wystąpienie wiceprezydenta Doroty Skrzyniarz  w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego 15 XI 

2007 r. – podsumowanie cz. I projektu Patron mojej szkoły patriotą…  



wytypowanych w drodze plebiscytu opublikowanego na łamach Gazety Krakowskiej,
9
 

związanych z poetami, pisarzami, publicystami. W uzgodnieniu ze środowiskami 

kombatanckimi opracowano kalendarz świętowania uroczystości patriotycznych w Tarnowie. 

Oryginalnym pomysłem są porozumienia stowarzyszeń kombatanckich dotyczące 

przejmowania tradycji i pamiątek przez szkoły. 

Powyższym działaniom towarzyszy dbałość o medialny oddźwięk (patronat medialny 

lokalnej prasy, rozgłośni radiowych i telewizji kablowej, konferencje prasowe, afisze, 

informacje o patronach na stronie internetowej www.tarnow.pl, Miejskiej Biblioteki 

Publicznej i w ramach EduNet-u
10

 na własnych stronach szkół itp.) Do szerszego grona 

czytelników trafiają też wydawnictwa przybliżające m.in. najciekawsze miejsca w naszym 

mieście i sławnych tarnowian
11

, patronów tarnowskich ulic
12

, osobę Romana Brandstaettera i 

jego twórczość
13

 czy współczesne charyzmatyczne postaci z naszego środowiska i dzieła, 

jakie stworzyli.
14

 

 

Kilka praktycznych uwag dotyczących kształcenia postaw w oparciu o pracę z patronem 

szkoły 

Wiele szkół i placówek podejmuje szczytny cel nadania imienia. Wybierane imiona są 

bardzo różnorodne, często związane z historią i tradycją regionu, wybitnymi postaciami ze 

świata literatury i sztuki czy ważnymi dla ojczyzny wydarzeniami. Uroczystości przyjęcia 

imienia, zazwyczaj połączone z poświęceniem sztandaru, są starannie przygotowane i 

stanowią ważne wydarzenie w życiu społeczności szkolnej i środowisku lokalnym. 

Poprzedzają je nieraz gorące dyskusje i konsultacje. Towarzyszą im niezbędne procedury, po 

zakończeniu których szkoła ma prawo używania imienia w oficjalnych dokumentach, na 

tablicach informacyjnych i pieczęciach. 

Wybranego patrona poznaje się starannie, zazwyczaj metodą projektu, i wpisuje na 

stałe do programu wychowawczego oraz szkolnego kalendarza imprez i uroczystości, buduje 

ceremoniał szkolny. W ten sposób staje się on żywym składnikiem pracy placówki. Nadanie 

imienia szkole lub świętowanie rocznicy tego wydarzenia staje się uroczystością o 

charakterze miejskim. 

 Najczęściej stosowanymi formami i metodami pracy z patronem szkoły są: 

 Uwzględnianie zadań związanych z patronem w szkolnych programach i planach. 

 Praca dydaktyczno-wychowawcza w oparciu o jego wzorzec osobowy, wydarzenia i 

motywy z życia. 

 Rozwijanie samodzielnej twórczości uczniów w oparciu o dorobek patrona (konkursy 

wiedzy o życiu i działalności patrona, literackie, recytatorskie, plastyczne etc.). 

 Stałe lub okazjonalne wystawy, gabloty w klasach i na korytarzach szkolnych, gazetki, 

informacje na stronach internetowych szkół. 

 Gromadzenie pamiątek, urządzenie Kącika Patrona, Izby Pamięci.  

 Współpraca z członkami rodzin patrona, instytucjami - w sposób pośredni czy 

bezpośredni z nim związanymi. 

                                                 
9
 Tablica przy Ławeczce poetów, upamiętnia twórców: Agnieszkę Osiecką, Zbigniewa Herberta, Jana 

Brzechwę i Romana Brandstaettera.  
10

 EduNet to tarnowski Portal Edukacyjny w Internecie.  
11

 A. Pragłowska, Wizytówki miasta Tarnowa, Tarnów 2005. 
12

 B. Sawczyk, M. Sąsiadowicz, E. Stańczyk, Ocalić od zapomnienia… Patroni tarnowskich ulic, t. I-II, 

Tarnów 2003, 2005. 
13

 B. Sawczyk, A. Turek, Europejczyk rodem z Tarnowa - Roman Brandstaetter życie i twórczość, 

Tarnów 2007 oraz Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Brandstaetter (1906-1987), red. P. Plichta, 

Tarnów 2008. 
14

 K. Bik-Jurkow, Zwyczajni niezwykli, t. I-II, Tarnów 2008. 

http://www.tarnow.pl/


 Organizowanie uroczystości środowiskowych (Święto Patrona, Dni Patrona, msze św., 

inscenizacje, spotkania, montaże słowno-muzyczne itp.) oraz pielgrzymek, wycieczek 

i rajdów szlakami życia i działalności patrona. 

 Spotkania i zloty szkół o tym samym imieniu (Diecezjalna Rodzina Szkół Świętych i 

Błogosławionych, Diecezjalna Rodzina Szkół Jana Pawła II, szkoły tischnerowskie i 

in.). 

Wychowawcy w swoich kontaktach z uczniami wykorzystują - często twórczo i pięknie - 

różnorodne sposoby działania. Oto kilka przykładów oryginalnych pomysłów pracy 

wychowawczej szkół:  

 Korczakowskie Prawa Dziecka, Kodeks Jeziorańczyka - wartości moralne 

wkomponowane w codzienność szkolną.  

 Klasa Ekspertów – zdobywanie wiedzy o patronie na drodze rywalizacji 

(wieloetapowe konkursy, których celem jest przyznanie tytułu zwycięskiej klasie). 

 Olimpiada EuGeniuszy (od imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego) - pobudzenie 

potrzeby poszukiwań nowych rozwiązań technicznych i innowacji, kształtowanie 

twórczego myślenia uczniów. 

 Konferencje, sesje naukowe poświęcone patronom. 

 Organizowanie debat młodzieży z zaproszonymi gośćmi na temat postaw 

patriotycznych i obywatelskich, np. Współczesny patriotyzm. 

 Spotkania z kombatantami, członkami Rodzin Katyńskich, Związku Sybiraków i in. 

Pisemne porozumienie gimnazjum ze Związkiem Żołnierzy AK dotyczące 

przejmowania tradycji i pamiątek (reprezentacja szkoły z pocztem sztandarowym 

uczestniczy w obchodach świąt państwowych i uroczystościach patriotycznych, 

opieka nad Izbą Pamięci Armii Krajowej w Tarnowie, lekcje historii i patriotyzmu w 

Izbie). 

 Happeningi, np. „11” na rzecz tolerancji przy pomniku R. Brandstaettera, Ulica Jana 

Szczepanika itp. 

 Muzyczne kompozycje okazjonalne, np. Kantata o Edycie Stein, plenery malarskie 

inspirowane twórczością patrona, np. na Jamnej i w Jeżowie. 

 Fundacja im. Jana Szczepanika, której celem jest m.in. pielęgnowanie pamięci i 

popularyzowanie wiedzy o jej patronie. 

 Multimedialne prezentacje tematyczne o patronach szkół. 

 Wydawanie albumów, monografii, pamiętników, książek i folderów o patronach.  

 Sala Patrona jako centrum życia kulturalnego szkoły. 

 Organizacja pomocy materialnej dla rodaków mieszkających na Ukrainie (zbiórka 

odzieży, artykułów szkolnych, słodyczy), kwesty harcerzy na rzecz odbudowy i 

renowacji zabytków Cmentarza Łyczakowskiego. 

 Udział samorządu uczniowskiego, grup uczniów lub całej społeczności szkolnej w 

różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz chorych, starych, biednych, 

umierających (szkolne koła Caritas) – kształcenie wyobraźni miłosierdzia.  

 

Trudności w pracy wychowawczej z patronem 

 

Konieczny jest dzisiaj wyrazisty wizerunek szkoły, odróżniający ją od innych własną 

specyfiką. Szkoły, wybierając patronów, biorą na siebie obowiązek i odpowiedzialność za 

godne pielęgnowanie ich pamięci. Wśród patronów szkół w diecezji tarnowskiej pojawili się 

święci i błogosławieni. Przesłanie Jana Pawła II na nowosądeckich błoniach i osobiste 

zaangażowanie księdza biskupa ordynariusza we wspieranie szkół noszących te imiona 

zachęca do nielękania się bycia świętymi w życiu codziennym. Mówi o mierzeniu wysoko, 



świadomym realizowaniu osobistego powołania. Ponad 70 szkół w diecezji tarnowskiej, w 

tym trzy szkoły w Tarnowie, wybrało na patrona Jana Pawła II. Wynika z tego trudność 

dostosowania pełnej, niezubożonej wiedzy o patronie do poziomu wiekowego wychowanków. 

Polski Papież jest patronem niezwykle zobowiązującym.  

Ważnym problemem jest wiarygodność słów i czynów patronów, widoczna wyraźnie 

z perspektywy czasu i zmian historycznych. Kluczowy jest tu stosunek do prawdy. Trzeba 

pamiętać, że patriotyzm, to pokazywanie dziedzictwa, historii, skomplikowanych losów 

państwa i poszczególnych ludzi. W imię prawdy istotne jest nazywanie po imieniu postaw 

godnych potępienia i świadomy wybór tego, co składa się na międzypokoleniowy wzorzec 

wartości.
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 Co zrobić, gdy patron ma życiorys kontrowersyjny? Konieczne jest w takim 

przypadku pogłębienie kontekstów, pokazanie przyczyn dokonywanych wyborów, 

uświadomienie, że jako osoby nie zawsze jesteśmy bez skazy, że i nam zdarzają się niezbyt 

chwalebne momenty w życiu, co nie przekreśla nas jako ludzi. 

Problem, gdy patron został w przeszłości „przywieziony w teczce” (zasłużył się tym, 

że wybudował np. szkołę, obiekty sportowo-rekreacyjne, był kimś ważnym w dzielnicy czy 

mieście), ale jako osoba niczym szczególnym się nie wyróżniał, jest trudny i za każdym 

razem wymaga bardzo wszechstronnej analizy i ostrożności w podejmowaniu decyzji. 

Oczywiste jest natomiast, że osoby, którym oficjalnie udowodniono trudne do 

zaakceptowania plamy w życiorysie, nie powinny być patronami szkół. Przykładem stanowi 

tu zmiana Marcelego Nowotki na Orlęta Lwowskie (Szkoła Podstawowa nr 9), Hanki 

Sawickiej na Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa nr 18) w Tarnowie. 

 

Sugestie dotyczące nowego spojrzenia na patrona szkoły 

 

Wśród tarnowskich szkół oraz szkół KSW w Polsce są szkoły o długoletniej bogatej 

tradycji oraz szkoły o stosunkowo krótkiej historii, ale intensywnej pracy wychowawczej z 

patronem. Są także takie, gdzie patron spełnia raczej formalną rolę lub imię przyjęto w 

ostatnim czasie i nie stworzono jeszcze tradycji szkoły w tym zakresie. 

 W III części książki zaprezentowano: szkoły podstawowe, gimnazja, technika, zespoły 

szkół, prowadzone przez samorząd terytorialny bądź KSW. Są to placówki działające w 

różnych środowiskach miejskich, ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi, 

ogólnokształcące i zawodowe, jak również specjalne, bo pracujące z dziećmi chorymi. To 

szkoły, których przedstawiciele brali udział w konferencji w Gródku, pragnąc podzielić się swoimi 

formami działania. 

Niniejsza publikacja jest okazją do przyjrzenia się patronom indywidualnym i 

zbiorowym o różnych charyzmatach. Pozostawili oni po sobie cenne owoce życia. Istotne jest, 

aby szkoły miały głęboką świadomość atutów swojego patrona, aby wiedza o tym 

przekazywana była dorosłym, młodzieży i dzieciom w sposób usystematyzowany. Stąd 

potrzeba popularyzacji patrona w środowisku w kontekście wydarzeń historycznych. 

Najbardziej pożądanym modelem pracy z patronem jest nie okazjonalny, ale stały i 

systematyczny, z zadaniami rozdzielonymi wśród całej społeczności, stosownie do warunków 

i potrzeb szkoły oraz  możliwości percepcyjnych odbiorców. 

 W poszukiwaniu nowego spojrzenia na patrona ważne jest modyfikowanie języka i 

form przekazywanych treści. Znaczenia nabiera wykorzystanie środków komunikacji 

medialnej. Aby to, co patron sobą prezentuje, zostało zaszczepione w wychowankach i 

pozostało w nich, potrzebne jest poznanie – przeżycie – ekspresja – twórczość. Aby wybitna 

osobowość przemówiła do współczesnego młodego pokolenia, istotne jest ukazywanie jej z 

całym balastem ludzkich przeżyć i doświadczeń, także w cierpieniu, w sytuacji odczuwania 
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dotkliwego braku, niespełnienia, poszukiwania, odejścia, śmierci… W chwilach 

przełomowych – dokonywania wyborów życiowych, przeżywaniu wewnętrznych przemian. 

Jako ludzi pełnych pasji, rozwijających swoje zainteresowania i spełniających się w działaniu, 

realizujących swoje powołanie. 

 


