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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 
z późn. zm.2)), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego nadaje się 
Szkole Podstawowej w Dąbrowie imię Polskich Górali. 

§ 2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 566 i poz. 644. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 z późn. 
zm.) szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców 
i samorządu uczniowskiego. Wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w Dąbrowie imienia Polskich Górali 
został skierowany do organu prowadzącego w dniu 17 sierpnia 2022 r. przez wyżej wymienione organy. 

W uzasadnieniu wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie dyrektor szkoły Pani 
Jolanta Wilczyńska wskazała, że mieszkańcy miejscowości Dąbrowa to potomkowie górali spod Limanowej 
z okolic Beskidu Wyspowego. Osiedlili się w gminie Świerczów, budując pracowicie swoje nowe miejsce 
do życia. Dąbrowa stała się domem dla wielu rodzin, które stopniowo sprowadzały tu swoich bliskich. 
Mieszkańców zaczęto nazywać "Góralami", gdyż kultywowali swoje góralskie tradycje i gwarę, pokazując 
dumę ze swego pochodzenia. Wielu uczniów, pracowników i mieszkańców miejscowości Dąbrowa to 
obecnie czwarte i piąte pokolenie "Lachów Limanowskich", kórzy dbają o to, by podtrzymywać swoją 
góralską tożsamość. 

W szkole od wielu lat funkcjonują dwa zespoły folklorystyczne: "Góraliki„ i "Dąbróweczki”. Ich 
członkowie prezentują śpiew i taniec zakorzeniony w góralskiej kulturze, upamiętniając w ten sposób 
przeszłość swoich najbliższych. 

Nadanie szkole imienia Polskich Górali pozwoli budować wizerunek szkoły oparty na utrwalonych w 
kulturze polskiej wzorcach góralskich. Pozwoli również wykreować wśród uczniów takie postawy jak: 
odwaga, uczciwość, waleczność, godność, pracowitość, patriotyzm.   

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

Przygotował: Iwona Wilczyńska 
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