
Przemówienie Dyrektora Szkoły mgr. Piotra Bodochy na uroczystości przekazania 

szkole sztandaru. 

Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej, w 1600 roku zapisał znamienne słowa: „Takie 

będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Przywołuję je dzisiaj, podczas uroczystości 

przekazania szkole sztandaru, gdyż są to słowa, które podkreślają ogromną wagę edukacji i wychowania.  

Sztandar, który będę miał zaszczyt przyjąć w imieniu całej społeczności szkolnej, jest jednym z symbolów 

tego wychowania, ale to również symbol więzi integrujący szkołę i jej najbliższe środowisko, Polski - 

Narodu- Małej Ojczyzny. To znak rozpoznawczy, symbol jej historii i tradycji.  

Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły jak i obecnych oraz przyszłych uczniów.  

Budynek, w którym się znajdujemy ma swoją długą tradycję. 1 września 1978 roku po raz pierwszy 

uczniowie zaczęli chodzić do szkoły Podstawowej nr 19, w roku 1991 utworzono VIII Liceum 

Ogólnokształcące, a w 1993 założono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, który w roku 2002 

dokładnie 26 kwietnia, przyjął imię Armii Krajowej.  

Dzisiaj, po 14 latach w roku szczególnym nie tylko dla naszej szkoły, ale również Naszej Ojczyzny,  

w związku z obchodami jubileuszu przyjęcia chrztu, z zaszczytem i wzruszeniem przyjmuję od 

Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej sztandar, jako dowód jedności między tym co było, jest i będzie.  

Sztandar, który od dzisiejszego dnia stanie się symbolem szkoły, wyznawanych wartości, już na stałe 

wpisze się w nasz ceremoniał szkolny, w uroczystości, które odbywać się będą z jego udziałem.   

Na awersie sztandaru wypisane są wartości, które od wieków, były ważne i są nadal bardzo istotne dla 

Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna i Nauka. W środku godło, orzeł w koronie, który jest znakiem początków 

Państwa Polskiego, dumy i autonomii. 

Na rewersie widnieje kotwica, symbol Polski Walczącej. W czasie II wojny światowej była ona symbolem 

walki o niepodległość, ale współcześnie możemy nadać jej dodatkowe znaczenia: to zakotwiczenie 

 w tradycji narodowej, świadomość historii i duma z tego, że jesteśmy Polakami i jeżeli zajdzie taka 

potrzeba,  jesteśmy gotowi o Polskę walczyć, bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze.  

Kotwica osadzona jest w księdze symbolizującej wiedzę, naukę, w tym również znajomość historii, 

korzeni, bo przetrwać jest w stanie tylko ten naród, który szanuje swoją tradycję, zna historię i kultywuje 

pamięć o niej. 

W tym nasza szkoła ma niemałe zasługi 22 września 2009 rok została odznaczona Medalem „Pro 

Memoria” przyznawanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne 

zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny 

światowej i po jej zakończeniu. 

Symbole pomagają nam zachować naszą tożsamość nie tylko podczas wojny, kiedy trzeba walczyć, ale 

także a może przede wszystkim  w czasie pokoju, kiedy bardzo ważne są wyznawane wartości, 

świadomość korzeni. 

Celem naszej pracy wychowawczej jest kształcenie młodych, obdarzonych społeczną wrażliwością ludzi, 

którzy kochają swoją ojczyznę, swoją mała ojczyznę, znają i szanują jej historię, jej tradycje i symbole.  



Bo „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” 

         Gliwice, 26 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 


