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                                                                                                Łączno, 18 grudnia 2010r. 
 
 
 
 
Rada Miejska w Mor ągu 
 
 

Na wspólny wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli 
Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Łącznie zwraca się z prośbą o nadanie 

imienia Szkole Podstawowej w Łącznie  w brzmieniu: 
 

„Szkoła Podstawowa w Ł ącznie im. rotmistrza Witolda Pileckiego” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie  

 
Od początku swego istnienia Szkoła Podstawowa w Łącznie 

pozostawała ,, bezimienną”. W ubiegłym roku szkolnym cała społeczność 
podjęła działania zmierzające do nadania szkole imienia. Kluczowym 
zadaniem stało się wyszukanie i przedstawienie kandydatów do tej 
zaszczytnej funkcji.  

Przystępując do wyboru odpowiednich kandydatur wzięto pod uwagę 
oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości 
ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. Ustalono, że ma 
on być osobą, której życie bądź twórczość, wyznawane przez nią wartości są 
zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, a także 
tożsame z misja szkoły. Powinien to być ktoś bliski uczniom, akceptowany 
przez nich tak, aby mogli się z nim utożsamiać. Ktoś kto mógłby się stać 
autorytetem, źródłem wzorców obowiązujących we wszystkich dziedzinach 
szkoły . 

W wyniku głosowania całej społeczności szkolnej wybór padł na postać 
rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Propozycja nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego - jednego z 
największych bohaterów polskich zmagań o niepodległość -  jest krokiem ze 
wszech miar zasadnym. Jest  jednocześnie wyrazem troski, tak rodziców jak i 
nauczycieli, o właściwy profil wychowania młodego pokolenia. Rotmistrz 
Pilecki, uosabiając takie wartości jak wiara, honor, miłość Ojczyzny, gotowość 
do poświęceń, troska o rodzinę i środowisko lokalne pozostaje źródłem 



inspiracji i wzorem do naśladowania, nie tylko dla społeczności szkolnej, ale 
także dla wszystkich obywateli naszego kraju. W uchwale, jaką przyjął Senat 
Rzeczpospolitej Polskiej  „w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej 
Polaków bohaterskiej postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego” czytamy: „całe 
życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba – umierać za 
Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących 
zbiorową tożsamość Polaków”.  

Witold Pilecki służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami 
1920 r. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w 
strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 r., wykonując misję 
zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i 
wywózce do KL Auschwitz, by tam zdobyć informacje o obozie oraz 
zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek zagrożenia 
dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie 
przeprowadzić.  

W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Chrobry 
II. Od 1945 r. – w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją 
gen. Władysława Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć 
rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla 
Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie. Aresztowany w maju 1947 r., został 
osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany 
okrutnemu śledztwu. Pomimo tortur do końca zachował bohaterską – 
żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna.  

Dnia 15 maja 1948 roku rotmistrz Witold Pilecki został skazany na karę 
śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Zwłoki zakopano 
prawdopodobnie na wysypisku śmieci, gdzie potajemnie chowano ofiary UB. 
Pozostawił żonę, córkę i syna.  

Przed II wojną światową Witold Pilecki nowatorsko gospodarzył w 
rodzinnym majątku w Sukurczach. Organizował pomoc społeczną, kółka 
rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Założył rodzinę. Rozwijał 
zdolności artystyczne: rysował, malował, pisał wiersze…  

Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda 
Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cenzurze. Miejsce jego pochówku do dziś 
pozostaje nieznane. 
Taki patron zobowiązuje. 

    Sądzimy, że nadanie imienia pozwoli na realizacje wielu zadań 
wychowawczych oraz będzie pomocą w kształceniu u naszych uczniów 
przywiązania do swojej szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku w 
środowisku lokalnym. Pomysł nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego 
wyrósł w przekonaniu, że warto wspominać bohaterską przeszłość i ją 
pielęgnować, z niej to przecież wyrastamy. 

W trudnych czasach narastającej przemocy i demoralizacji życia 
publicznego jest to istotny aspekt w wychowaniu współczesnego młodego 
pokolenia. Niezbędne jest więc przybliżanie osobowości, która własnym 



przykładem dostarczyła wzorców do naśladowania i stanowi życiowy 
drogowskaz. 

Zwracam się doSzanownych członków Rady Miejskiejw Morągu o 
akceptacje naszej propozycji, która jest wyrazem troski o pamięć historyczną 
i hołd złożony bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. 

 

 

                                                     Z poważaniem 

 

                              …………………………………………………… 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram działań w związku z przygotowaniami do nadania 
Szkole Podstawowej w Łącznie imienia. 


