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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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) w związku z art. 98 ust. 1 pkt 2 i art. 111 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. X Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą w Białymstoku, ul. Stołeczna 6 w Białymstoku nadaje się imię 
"Wisławy Szymborskiej", w wyniku czego Liceum przyjmuje nazwę: X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy 
Szymborskiej w Białymstoku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 

619 i 762. 
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Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 172 ust. 2 pkt 1

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) i § 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), zgodnie z którym

imię szkole nadaje organ prowadzący na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej,

rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Organem kompetentnym do nadania imienia jest Rada Miasta Białystok.

Z inicjatywą nadania imienia liceum wystąpili: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd

Uczniowski. Pismem znak: XLO - 071/12/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku Dyrektor X Liceum

Ogólnokształcącego w Białymstoku w imieniu całej społeczności szkoły zwrócił się do Prezydenta

Miasta Białegostoku z wnioskiem o nadanie X Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku imienia

Wisławy Szymborskiej. Wraz z wnioskiem dyrektor przedstawił:

- uchwałę Nr 18 Rady Pedagogicznej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie patrona szkoły,

- uchwałę VI Rady Rodziców X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku z dnia 19.04.2021 r. w

sprawie patrona szkoły,

- uchwałę 2/2021 Samorządu Uczniowskiego X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku z dnia 16

kwietnia 2021 roku w sprawie patrona szkoły.

Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły, bowiem patronem powinna

zostać osoba, której życie i działalność służą pokoleniom. To autorytet reprezentujący treści i wartości

bliskie dzieciom i młodzieży. Uczeń powinien identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do

niego emocjonalny stosunek.

Wisława Szymborska - pierwsza polska kobieta noblistka w dziedzinie literatury jest przykładem

pracowitości i dbania o najwyższą jakość swoich prac. W swoich utworach niejednokrotnie zadawała

pytania, poszukiwała odpowiedzi na nurtujące ją kwestie. Taka postawa bliska jest uczniom, którzy z

dociekliwością Szymborskiej próbują odkryć i zrozumieć świat oraz odnaleźć swoją drogę. Propozycja

wyboru Wisławy Szymborskiej na patrona szkoły wiąże się z chęcią propagowania wartości

humanistycznych, tak cennych dla wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Swoją postawą poetka

wskazuje, które wartości powinny być w życiu nadrzędne.

Wisława Szymborska była nie tylko cenioną poetką, ale również ciekawą postacią, która nie chciała

skupiać na sobie uwagi tłumów. Postępowała zgodnie ze słowami, mówiąc, że zrobi wszystko, żeby nie

stać się osobowością, lecz pozostać osobą.

Inicjatywa nadania imienia była decyzją przemyślaną, realizowaną stopniowo i systematycznie.

Powołano zespół do spraw wyboru patrona, który opracował harmonogram dalszych działań. Wybór

patrona liceum poprzedzony był dokładnym zapoznaniem uczniów liceum z sylwetką Wisławy

Szymborskiej. Wśród uczniów i pracowników liceum przeprowadzono wybory patrona. Spośród zacnego

grona kandydatów (król Władysław Jagiełło, Irena Sendlerowa, Czesław Miłosz, Ignacy Paderewski,

Zbigniew Herbert) uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły wybrali Wisławę Szymborską.

Mając na uwadze ww. argumentację zasadne jest nadanie X Licem Ogólnokształcącemu w Białymstoku
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imienia Wisławy Szymborskiej.

Proponowane działania nie spowodują dodatkowych obciążeń budżetu, za wyjątkiem zmiany tablic i

pieczęci.

Uroczystość z okazji nadania imienia liceum została zaplanowana na dzień 7 kwietnia 2022 r.
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