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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie 

           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje nazwę „skwer Hallerczyków” dla projektowanego skweru w granicach części działek 
nr nr 1, 2 z obrębu ewidencyjnego nr 2027 oraz w granicach części działek nr nr 1, 2/1 z obrębu 
ewidencyjnego nr 2028, u zbiegu Alei Wojska Polskiego i  ul. Franciszka Jarzyńskiego. Położenie 
projektowanego skweru przedstawione jest na załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2021 r. 
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Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy „ Skwer Hallerczyków” wystąpił Dowódca 12 Brygady
Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie. Teren objęty nazwą jest własnością
Skarbu Państwa i Miasta Szczecin.

Nadanie nazwy „Skwer Hallerczyków” miejscu znajdującemu się w sąsiedztwie bramy wjazdowej
do koszar 12 Brygady Zmechanizowanej, jest oddaniem hołdu wszystkim żołnierzom generała
Hallera, których wkład w walkę o wolną Polskę jest nie do przecenienia. Nazwa jest dopełnieniem
wspólnej inicjatywy, którą 12 Brygada Zmechanizowana realizuje wraz z Instytutem Pamięci
Narodowej, Miastem Szczecin, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz Rejonowym Zarządem
Infrastruktury, polegającej na zagospodarowaniu wyżej wymienionego terenu wraz z rzeźbą postaci
generała Hallera siedzącego na ławeczce - autorstwa Doroty Dziekiewicz- Pilich – polskiej rzeźbiarki,
twórczyni statuetki Nagrody Muzycznej Fryderyka.

W czerwcu 1917 r. ówczesny prezydent Francji podpisał dekret o utworzeniu polskiej armii we
Francji, a w październiku następnego roku dowództwo nad nią przejął gen. Józef Haller. W ciągu
kilkunastu miesięcy stała się największą polską formacją zbrojną na emigracji w czasie I wojny
światowej, a jej liczebność wynosiła 70 tys. żołnierzy. „Błękitna Armia” stała się symbolem
ogromnego wysiłku i zaangażowania Polaków z całego świata w walkę o niepodległość.
Z ochotników w różnym wieku, z różnych zakątków świata – m.in.: ze Stanów Zjednoczonych,
Francji, Kanady, Włoch czy Brazylii, często bez doświadczenia wojskowego, udało się stworzyć
jednolitą, świetnie wyszkoloną i wyposażoną armię, której dowódca dbał także o edukację
i kształtowanie postaw patriotycznych swoich podkomendnych.

W 1919 r. żołnierze Armii Polskiej we Francji – zwanej od błękitnoszarego koloru mundurów
„Błękitną Armią” - przybyli do kraju, w którym ważyła się kwestia dostępu do morza, wybuchły
powstania wielkopolskie i śląskie. Hallerczycy osłaniali zagrożoną niemiecką ofensywą
Wielkopolskę, już w maju 1919 r. włączyli się w walkę na frontach wojny polsko-ukraińskiej
o Galicję Wschodnią i polsko-sowieckiej. Rozformowanie armii nastąpiło 1 września 1919 r. , gdy
wcielono ją do struktur Wojska Polskiego. Jednostki o hallerowskim rodowodzie do końca walczyły
w wojnie polsko-sowieckiej, a po okresie służby pokojowej także w wojnie obronnej 1939 r.

W II Rzeczypospolitej skupili się oni w kombatanckim Związku Hallerczyków, który pielęgnował
tradycje Armii Polskiej we Francji i gloryfikował postać jej wodza.

Jako spadkobiercy tradycji „Błękitnej Armii”, Hallerczykami czują się także żołnierze 12 Brygady
Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera, nieprzypadkowo zwanej „Błękitną Brygadą”, której
święto obchodzone jest 15 maja w celu upamiętnienia daty przybycia do kraju oddziałów Armii
Polskiej we Francji, która co roku w sierpniu pamięta o urodzinach swojego patrona, i która za hymn
obrała Rotę Hallerczyków.

Usytuowanie „Skweru Hallerczyków” z postacią Generała na ławeczce przy bardzo ruchliwej
arterii miasta i przed bramą wjazdową do koszar będzie każdego dnia tysiącom mieszkańców
i gościom przypominać o funkcjonowaniu w Szczecinie jednostki wojskowej o niepodległościowym
rodowodzie –„ Błękitnej Armii” i jej wodzu Generale Józefie Hallerze.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta po zasięgnięciu opinii
Geodety Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków postanowiła przychylić się do wniosku
i wnieść projekt przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Miasta.
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