Dlaczego im. Żołnierzy Armii Krajowej- Bohaterów Lasów Chojnowskich?

Społecznośd szkolna Publicznego Gimnazjum w Uwielinach zdecydowała
o nadaniu szkole imienia Żołnierzy AK – Bohaterów Lasów Chojnowskich.
Poszukując patrona dla naszej szkoły,kierowaliśmy się przede wszystkim
utrwaleniem podstawowych i niezmiennych wartości wpajanych młodzieży:
odwagi, wierności i patriotyzmu. Pragnęliśmy również, aby patron szkoły
kojarzony był z najbliższym regionem, tworząc w ten sposób poczucie więzi
i wspólnoty nazywanej „małą ojczyzną”.
Lasy Chojnowskie, na skraju których znajduje się nasza szkoła, były
w latach 1942-1945 terenem ożywionej działalności Narodowych Sił Zbrojnych,
od 1942 roku scalonych z Armią Krajową. Okres II wojny światowej, zwany
często w literaturze czasami pogardy,był bez wątpienia jednym
z najtragiczniejszych w dziejach narodu polskiego a jednocześnie okresem
bezprzykładnego bohaterstwa i poświęcenia. Dlatego pamięd o tych czasach
i ludziach nie może zaginąd.
Wielu uczniów naszej szkoły spotyka się z historią tamtych lat
we wspomnieniach starszych członków rodziny lub ludzi z najbliższego
otoczenia, przyjaciół, znajomych. 70 lat dzieli nas od okrutnych czasów II wojny
światowej. Po 1945 roku, w Polsce komunistycznej, próbowano zatrzed
i wypaczyd pamięd o żołnierzach AK. Dlatego też w wolnej Polsce obowiązkiem
pedagogów i wychowawców jest przybliżyd młodzieży istotę dziedzictwa
ideowego AK, etosu nieprzejednanej, wytrwałej i bezkompromisowej wierności
Polsce.
Obierając za patronów żołnierzy AK walczących w naszej okolicy,
pragniemy przybliżyd uczniom postawy prawdziwych patriotów, budowad
system wartości, oparty na wzorcach bohaterskich żołnierzy, z których
większośd oddała za wolnośd i niepodległośd wartośd najwyższą – życie.
Chcemy, aby kolejni absolwenci naszego Gimnazjum opuszczali szkolne
mury nie tylko z wiedzą historyczną na temat działalności partyzanckiejna
terenie Lasów Chojnowskich, ale przede wszystkim z poczuciem dumy oraz

świadomością nierozerwalnej więzi łączącej kolejne pokolenia naszej „małej
ojczyzny”
Przyjmując imię Żołnierzy AK – Bohaterów Lasów Chojnowskich,
będziemy poszerzad wiedzę naszych uczniów zarówno o bohaterach, których
nazwiska przeszły do historii, jak i tych bezimiennych, których pamięd czcimy
przy symbolicznych mogiłach.
Pamięd o bohaterskich obroocach ojczyzny pozwala zrozumied i docenid
pokój jako wartośd, o którą szczególnie należy zabiegad. Działalnośd na rzecz
pokoju, tak ważna we współczesnym świecie, rozpoczyna się wraz z pamięcią
o tych, którzy oddali życie za wolnośd i niepodległośd.
Składając wniosek o nadanie Publicznemu Gimnazjum w Uwielinach
imienia Żołnierzy AK – Bohaterów Lasów Chojnowskich, jesteśmy przekonani,
że nasza szkoła umocni w środowisku swoją tożsamośd, a wartości uosabiane w
postaciach naszych patronów będą dla uczniów inspiracją w dorosłym życiu.

