
Dąb Niepodległości JAN   

Dąb szypułkowy Quercus robur L. (Gromada Okrytonasienne) 

 

Po ustanowionym przez Sejm RP dodatkowym dniu wolnym 12 listopada 2018 r., we wtorek 

13 listopada o godzinie 10.00 z  przypiętymi biało – czerwonymi kotylionami zgromadziliśmy 

się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Niepołomicach, aby poprzez wspólne 

śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” i pieśni patriotycznych razem z zaproszonymi gośćmi 

uczestniczyć w programie artystycznym przygotowanym z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Bardzo ważnym punktem naszego wspólnego świętowania było posadzenie na terenie szkoły 

Dębu Niepodległości. Wszyscy udaliśmy się w okolice boiska szkolnego, gdzie w miejscu 

odpowiednio przygotowanym przez nauczyciela biologii, pana Zbigniewa Gawlińskiego 

posadziliśmy dąb szypułkowy - najbardziej majestatyczne i długowieczne z naszych drzew. 

Dąb ten podarowali szkole pracownicy Nadleśnictwa Niepołomice, którzy wyhodowali  

go z żołędzia wytworzonego przez dąb rosnący w Puszczy Niepołomickiej. Po niej  

w przeszłości wędrowali polscy królowie.  Ziemia ta przesiąknięta jest krwią żołnierzy 

poległych w czasie I i II wojny światowej, a także zamordowanej przez Niemców ludności 

cywilnej Niepołomic, Krakowa i okolicznych miejscowości. Każdy uczestnik  uroczystości, 

zarówno trzylatek z punktu przedszkolnego jak i emerytowany pracownik szkoły, miał w nim 

swój osobisty i bardzo ważny udział, gdyż do posadzenia Dębu przyniósł w woreczku  

lub pudełeczku ziemię ze swojego ogrodu, ogrodu swoich rodziców lub dziadków albo  

z innego ważnego dla niego miejsca. Symboliczne znaczenie miała także niewielka ilość 

ziemi pobrana z Kopca Grunwaldzkiego usypanego na Wężowej Górze w Niepołomicach 

ponad sto lat temu dla uczczenia 500. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Tę niewielką 

ilość ziemi z radością przekazali panu Zbigniewowi Gawlińskiemu pracownicy firmy 

remontowej, która zajmowała się renowacją tego historycznego miejsca. Ta ziemia rozsypana 

została na korzenie Dębu przez naszych gości: pana Wiesława Bobowskiego – dyrektora 

Wydziału Edukacji  Miasta i Gminy Niepołomice, ks. proboszcza Andrzeja Pietrusę, pana 

Piotra Nowaka – radnego powiatu wielickiego i pana Pawła Laska – radnego Miasta i Gminy 

Niepołomice. Ziemia Kopca Grunwaldzkiego zawiera w sobie ziemię spod Grunwaldu, z pól 

bitewnych wszystkich zaborów, wielu miejscowości w Europie i Ameryce, w których ginęli 

walczący o wolność swoją lub innych narodów Polacy lub w których żyli, marząc o wolnej 

Ojczyźnie polscy emigranci. Wielu z uczestników sadzenia Dębu, w tym pan dyrektor szkoły 

Zbigniew Stawarz, zwróciło uwagę na bardzo zróżnicowaną strukturę i barwę wysypywanej 

 z ponad stu woreczków ziemi. Należy przyjąć, że ziemia, w której będzie rozwijał się Dąb 

Niepodległości  z jednej strony symbolizuje bardzo różnorodne postawy i poglądy Polaków, 

 z drugiej jednak wewnętrzne pragnienie zgody i jedności wobec sprawy najważniejszej, jaką 

jest Polska.  Dąb Niepodległości z zawiązaną biało – czerwoną kokardą został posadzony 

 w asyście trzech biało – czerwonych flag trzymanych z uszanowaniem przez uczniów klasy 

VII. To właśnie uczniowie najstarszych klas: VII i VIII przeprowadzili wybory imienia 

 dla Dębu Niepodległości. W stworzonym przez siebie rankingu najważniejszych postaci 

 dla odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności zdecydowanie trzy pierwsze 

miejsca zdobyli: Józef Piłsudski – twórca legionów i niepodległego państwa Polskiego, 

zwycięski wódz w bitwie warszawskiej 1920 r., Jan Paweł II, który na Placu Piłsudskiego 

https://drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/dab/dab.php


 w Warszawie 2 czerwca 1979 r. wezwał do nawrócenia i zmian ustrojowych słowami 

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego 

Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 

zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” oraz Lech 

Wałęsa – współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego SOLIDARNOŚĆ, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995. W sondażu przeprowadzonym przez 

Samorząd Uczniowski społeczność szkolna pierwsze miejsce przyznała papieżowi Janowi 

Pawłowi II.  Stąd też nasz Dąb Niepodległości nosi imię JAN, które z jednej strony jest 

wyrazem wdzięczności dla wszystkich, którzy wywalczyli niepodległą Polskę, z drugiej 

strony jest też zadaniem dla nas, dla wszystkich obywateli, tych najmłodszych Jasiów  

i starszych Janów, abyśmy o tą nam podarowaną wolność odpowiedzialnie zadbali.  

Zbigniew Gawliński 
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