
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,     
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.          
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 1 ust. 1 pkt 3 ramowego statutu 
publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. 
Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35,  
poz. 222) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Nadaje się imię Stanisława Lema Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie, 

ul. Świętoborzyców 40. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 



 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 Wybór patrona to jedna z najwaŜniejszych decyzji w Ŝyciu kaŜdej szkoły. Patronem 
powinien być człowiek nietuzinkowy, odznaczający się siłą charakteru i poglądów, którego 
Ŝycie i działalność słuŜą pokoleniom, stanowiąc wzór do naśladowania. Patron powinien być 
autorytetem reprezentującym treści i wartości mogące być wyzwaniem dla młodzieŜy. 
Uczniowie szkoły z kolei powinni identyfikować się z patronem i mieć do niego emocjonalny 
stosunek. 
 Stanisław Lem z całą pewnością spełnia powyŜsze kryteria. Jako pisarz, eseista czy 
filozof zawsze poddawał w wątpliwość kondycję człowieka, jego „WyŜszość” nad innymi 
stworzeniami czy potencjalnymi cywilizacjami. Stawiał pytania o przyszłość technokracji, 
o granice poznania naukowego i rolę doświadczenia zmysłowego w poznawaniu otaczającego 
nas świata. Niewielu polskich intelektualistów ogarniało horyzont tak rozległy, przechodziło 
z taką swobodą od zagadek Kosmosu do bieŜącej polityki, od analizy zmian klimatycznych 
do problemów młodej literatury, od nadziei i zagroŜeń związanych z biotechnologią do 
nadziei i zagroŜeń we współczesnej Polsce. 
 Grono Pedagogiczne Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie dąŜy do tego, aby uczniowie 
byli równie krytyczni wobec świata, nauki, nowoczesności, potrafiąc jednocześnie z niej 
czerpać zarówno w sferze praktycznej, jak i ideowej. By potrafili wyj ść poza „tu i teraz”, by 
zastanawiali się nad rolą i moŜliwościami ludzkości we wszechświecie, ale teŜ by potrafili 
korzystać z osiągnięć techniki i nauki na uŜytek własny i społeczeństwa. 
 Te ambitne cele są spójne z wizją szkoły, jaką Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie juŜ od 
lat realizuje. W związku z powyŜszym zasadne jest  nadanie Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie 
imienia Stanisława Lema.  


