
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20 
 

Na podstawie § 1 ust. 3 załącznika 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 oraz 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 Szczecina uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Nadaje się imię gen. Stanisława Sosabowskiego Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, 
ul. St. Mikołajczyka 20. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.09.2010 r. 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 
 Z wnioskiem o nadanie Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie imienia gen. Stanisława 
Sosabowskiego wystąpił dyrektor szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. 
 W roku szkolnym 2008/2009 społeczność szkolna podjęła działania zmierzające 
do nadania placówce imienia. Przystępując do wyboru odpowiedniej kandydatury wzięto pod 
uwagę oczekiwania młodzieŜy, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe 
reprezentowane przez przyszłego patrona. W efekcie podjętych działań Rada Pedagogiczna 
Gimnazjum Nr 27 w dniu 07.04.2009 r. podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury 
nadania szkole imienia gen. Stanisława Sosabowskiego. Uczniowie wraz z gronem 
pedagogicznym uczestniczyli w przedsięwzięciach mających na celu poznanie osoby, Ŝycia 
i działalności generała. Wsparcia w upowszechnianiu wiedzy o tej postaci udzielił szkole, juŜ 
nieŜyjący, Pan Wiesław UŜarowski, wnuk siostry generała, Aleksandry. 
Do najwaŜniejszych działań mających na celu przybliŜenie sylwetki przyszłego patrona 
naleŜy zaliczyć: 

- przeprowadzenie konkursów tematycznie związanych z postacią generała, 
- projekcję filmu pt.: „Honor Generała” i omówienie jego treści na lekcjach 

wychowawczych, historii, języka polskiego, 
- wykonanie przez uczniów gazetek klasowych z wykorzystaniem zgromadzonych 

informacji i materiałów o przyszłym patronie, 
- zorganizowanie wycieczki do miasta Driel w Holandii w celu udziału uczniów 

w obchodach 65 rocznicy operacji Market Garden, 
- zorganizowanie wystawy fotograficznej z obchodów rocznicowych, 
- zorganizowanie w szkole miejsca poświęconego kultywowaniu pamięci o patronie 

z pamiątkami, zdjęciami i symbolami związanymi z jego postacią, 
- zorganizowanie spotkania z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej na temat: 

„Generał Stanisław Sosabowski – historia Ŝycia”, 
- nawiązanie współpracy z ZHP w celu utworzenia w szkole druŜyny harcerskiej 

im. gen. Stanisława Sosabowskiego. 
 

Nadanie Gimnazjum Nr 27 imienia gen. Stanisława Sosabowskiego pozwoli 
na realizację wielu zadań wychowawczych, wesprze pracę szkoły nad kształtowaniem postaw 
patriotycznych młodzieŜy oraz pozwoli uczcić pamięć wybitnego Polaka, którego postawa, 
Ŝycie i działalność dostarczy młodzieŜy najlepszych wzorców do naśladowania. 
W związku z powyŜszym zasadne wydaje się podjęcie przez Radnych Rady Miasta Szczecin 
uchwały w sprawie nadania Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, ul. Mikołajczyka 20, imienia 
gen. Stanisława Sosabowskiego. 
 


