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

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

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, 
w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie. 

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

§ 1. Rada Miasta Szczecin wyraża zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać 
Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera 
w Szczecinie. 

§ 2. Zadanie finansowane ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

§ 3. Koncepcja projektowa pomnika zostanie uzyskana w drodze konkursu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Wzniesienie pomnika jest związane z realizacją zwycięskiego zadania Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego SBO 2021 pn. „Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na stadionie miejskim
w Szczecinie”.

Z uwagi na kwalifikację przedmiotowego zamierzenia jako pomnik (zgodnie z definicją słownika
języka polskiego pomnik to posąg, obelisk, płyta itp., wzniesione ku czci jakiejś osoby lub dla
upamiętnienia jakiegoś wydarzenia), w przypadku „Instalacji artystycznej Floriana Krygiera na
stadionie miejskim w Szczecinie” wymagane jest podjęcie stosownej uchwały Rady Miasta.

Pomnik upamiętniający postać Floriana Krygiera zostanie zlokalizowany przy wejściu głównym na
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie przy ul. Twardowskiego, na działce gminnej nr
3/4 z obrębu 2082.

Celem wzniesienia pomnika jest upamiętnienie postaci wybitnego Szczecinianina, twórcy
Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin. Pomnik będzie stanowić jednocześnie ciekawą
atrakcję turystyczną i uzupełnienie całości realizowanej obecnie inwestycji miejskiej.

Przewiduje się wyłonienie projektu rzeźby w drodze konkursu. Zgodnie z koncepcją
Wnioskodawcy SBO, założenia do konkursu zakładają wykonanie pomnika jako figuratywnej postaci
Floriana Krygiera naturalnych rozmiarów w formie odlewu z brązu, umieszczonej na cokole.
Niezbędne jest również skomponowanie postaci wraz z charakterystycznym kapeluszem oraz
umieszczenie na cokole wstęgi w granatowo – bordowych barwach wraz z napisem Florian Krygier z
dokładną datą urodzin i śmierci. Zalecane przez Wnioskodawcę SBO jest także umieszczenie cytatu:
„W sporcie nigdy się nie przegrywa, bo albo się wygrywa albo się uczy". Pomnik zostanie
odpowiednio wyeksponowany przez zastosowane oświetlenie. Zaleceniem Wnioskodawcy SBO jest
również wkomponowanie rabaty kwiatowej zawierającej kwiaty w granatowo – bordowych barwach.
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