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Apel 

do Radnych 

Rady Gminy Bielsk 

w sprawie wyboru Patrona 

Gimnazjum w Bielsku C y p r i a n a  

K a m i l a  N o r w i d a  

Jesteśmy zaniepokojeni sprzeciwem niektórych radnych w sprawie zatwierdzenia 

na Sesji Patrona Gimnazjum w Bielsku. Odrzucenie w głosowaniu tej uchwały byłoby 

dla nas niezrozumiałe . 

Wszyscy zgodnie uznajemy, że Patron to wzór do naśladowania, to Osoba 

wokół której przebiega praca wychowawcza. Tak bardzo młodzieży szkolnej 

potrzebny jest przewodnik duchowy, autorytet! 

Nadanie imienia szkole to w pierwszej kolejności sprawa społeczności szkolnej 

Rodziców, Uczniów, Rady Pedagogicznej. Społeczność Gimnazjum w Bielsku 

pragnie mieć za Patrona Cypriana Kamila Norwida, gdyż taką wolę wyraziła w 

głosowaniu w kwietniu 2003r. 

W sprawie Patrona liczy się także głos osób związanych z Gimnazjum w 

Bielsku poprzez spotkania z młodzieżą, nauczycielami bezpośrednio bądź poprzez 

pełnienie roli edukacyjnej i kulturotwórczej. 

Cyprian Kamil Norwid jest Mazowszaninem, Czwartym Wieszczem, 

Autorytetem niezaprzeczalnym i ponadczasowym. W Jego postawie życiowej i 

dokonaniach twórczych łatwo dostrzec: Polskość, Patriotyzm, Nieprzekupność, 

Oryginalność Artystyczną. To postać od kilku lat mocno związana z Gimnazjum w 

Bielsku. 

Jego imię podnosi prestiż Szkoły na Mazowszu i w Polsce. 

Szanowni Radni! 

Apelujemy o przyjęcie uchwały w sprawie nadania imienia 

Gimnazjum w Bielsku Cypriana Kamila Norwida 

podczas Sesji  w dniu 22 kwietnia 2004r. 
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Gimnazjum w Bielsku 
C y p r i a n a  K a m i l a  N o r w i d a  

Wykaz osób popierających apel 

L dr Jerzy Żabowski -prorektor Wyższej Szkoły im Pawła Włodkowica w Płocku 

2. dr Halina Mackiewicz - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Radna 

Rady Gminy Bielsk 

3. mgr Barbara Ruskowalska- wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej, Radna 
Rady Gminy Bielsk 

4. dr Wacław Milkę- wybitny wychowawca pokoleń twórca Zespołu Pieśni i Tańca 
Dzieci Płocka 

5. Jan Krzeski prezes Rady Fundacji Ich Dom "* 

6. Lekarz med. Monika Lewandowska — Frąckowiak dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zagotach 

7. Adam Kostrzewa — Członek Związku Literatów Polskich, poeta, 
dziennikarz 

8. mgr Piotr Zgorzelski Radny Rady Powiatu Płockiego 

9. mgr Danuta Rychłewska -przewodnicząca Sekcji Filologicznej 
Towarzystwa Naukowego Płockiego 

10. Jan Drzewiecki- członek Zarządu Płockiego Towarzystwa Fotograficznego l L mgr 
Leszek Skierski prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich O/Płock 

12. Roman Sadowski sekretarz Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego „Robinson" 
w Bielsku 

13. Józef Rozkosz —prezes Zarządu Gminnego OSP Bielsk 

14. Mariola Dąbrowska -wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku 

15. mgr Wloletta Żórawska -przewodnicząca Komisji OŚWIATY Rady Gminy w 
Bielsku 

Wpisów dokonano na siedmiu ponumerowanych stronach 
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XVI Sesja Rady Gminy Bielsk 22 kwietnia 2004r. (czwartek)  

                                   Radna Wioletta Żórawska 

Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy Gminy. 

Nadanie imienia szkole to sprawa społeczności szkolnej Rodziców, Uczniów i Rady 

Pedagogicznej. Społeczność szkolna Gimnazjum w Bielsku chce mieć Patrona. To bardzo ważny 

obszar pracy wychowawczej, nie jest bez znaczenia czy szkoła pracuje wokół patrona. Patron to 

wzór do naśladowania, to osoba wokół której praca wychowawcza przebiega.- to opinia Pani Teresy 

Dobrosielskiej dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. 

To historyczna chwila i historyczna decyzja Rady Gminy. Zatwierdzenie wyboru Patrona 

Gimnazjum w Bielsku. 

Cypriana Kamila Norwida demokratycznie wybrała spośród czterech kandydatów społeczność 

szkolna to jest Rodzice, Uczniowie i Rada Pedagogiczna. Dziś po trzech latach udokumentowanej 

pracy nad patronem mamy obowiązek te pracę i wybór uszanować i zaakceptować w postaci przyjęcia 

uchwały! 

Odrzucić wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Gimnazjum w sprawie patrona to byłoby działanie 

haniebne, szkodliwe, barbarzyńskie! 

Wreszcie odrzucić wybór tego patrona to uderzyć w wartości jakie niesie postać i twórczość 

Norwida: patriotyzm, polskość, honor, nieprzekupność, genialna twórczość. Tych wartości chce 

społeczność szkolna - dlatego wybór padł na Norwida. 

Tych wartości potrzebuje społeczeństwo Gminy Bielsk! 

Jest piękny obiekt gimnazjum. Jest wola społeczna, aby nosiło ono imię Norwida! Radni wybrani wolą 

społeczeństwa sprzeciwiać się społeczeństwu nie mogą! To nieprawda, że wójtowi i radnym z grupy 

wójta chodzi o pieniądze na sztandar i na tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi. To nieprawda, że 

chodzi o uporządkowanie terenu wokół gimnazjum. To argumenty niemające potwierdzenia w 

rzeczywistości. 

Przed rokiem Rada Gminy przyjęła jednogłośnie imię szkoły Podstawowej w Bielsku i nikt z radnych 



nie podnosił argumentu remontu sali gimnastycznej, jaki prowadzony był po podjęciu uchwały. Nikt z 

Radnych nie zgłaszał kosztów uroczystości nadania imienia. Jednej złotówki nie kosztowało to z 

budżetu Gminy. Środki na uroczystość i sztandar oraz tablicę pamiątkową pozyskano od 

fundatorów. Tak będzie i w przypadku gimnazjum. 

Odrzucić te uchwałę to szkodzić społeczeństwu, które reprezentujemy jako Rada Gminy.  

Apeluję o przyjęcie imienia Gimnazjum w Bielsku Cypriana Kamila Norwida . 

 

 


