UCHWAŁA NR LVII/880/09
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkól nr 35 w Bydgoszczy
przy ul. Gawędy 5.
Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153,
póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, póz. 128 i Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974
i Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420
i Nr 157, póz. 1241) i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984,
Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 162, póz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, póz. 1055 i Nr 167, póz. 1759, z 2007 r. Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111
i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, póz. 753 i Nr 157, póz. 1241) oraz § l ust. 3 Ramowego
statutu publicznego gimnazjum i § l ust. 3 Ramowego statutu publicznego liceum ogólnokształcącego
stanowiących załączniki nr 3 oraz nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, póz. 624, z 2002 r. Nr 10, póz. 96, z 2003 r. Nr 146, póz. 1416, z 2004 r. Nr 66,
póz. 606, z 2005 r. Nr 10, póz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, póz. 222) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala,
co następuje :

§1. Nadaje się Zespołowi Szkół nr
ul. Gawędy 5, imię „gen. Józefa Hallera".
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§ 2. Pełna nazwa Zespołu Szkół nr 35 w Bydgoszczy brzmi: „Zespół
Szkół nr 35 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Dorotf Jakuta

UZASADNIENIE
Zgodnie z § l ust. 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. Nr 61,
póz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz z § l ust. 3 ramowego statutu publicznego liceum
ogólnokształcącego stanowiącego załącznik nr 4 do wspomnianego rozporządzenia,
„szkole... nadaj e imię organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum (rady liceum) lub
wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego".
W dniu 5 listopada 2009 roku wniosek w imieniu społeczności szkolnej o nadanie
Zespołowi Szkół nr 35 w Bydgoszczy imienia gen. Józefa Hallera złożyła dyrektor placówki.
Generał Józef Haller żył w latach (1873-1960), wywodził się z rodziny kultywującej
tradycje wojskowo-patriotyczne (dziadek ze strony matki był kapitanem w dobie powstania
listopadowego i kawalerem krzyża Virtuti Militari, natomiast jego ojciec brał udział
w powstaniu styczniowym). Józef Haller był jednym z organizatorów Legionów Polskich,
naczelnym dowódcą „ Błękitnej Armii ", zwanej tak od koloru mundurów w czasie I wojny
światowej, która liczyła ponad 100 tysięcy żołnierzy. Od 1911 roku działał w rodzącym się
ruchu skautowym i Towarzystwie Gimnastycznym ,, Sokół". Był współautorem
(w większości obowiązujących do dnia dzisiejszego) terminów i wzorów odznak harcerskich
zwłaszcza, Krzyża Harcerskiego, łączącego elementy Virtuti Militari i Krzyża Maltańskiego.
Od lipca 1920 roku do lutego 1923 roku przewodniczył organizacji Związku Harcerstwa
Polskiego. Z osobą generała Józefa Hallera wiąże się znany fakt historyczny dotyczący
symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem w Pucku przy udziale ministra spraw
wewnętrznych i nowej administracji Województwa Pomorskiego. W latach 1922-1927 był
posłem na Sejm. Po wybuchu II wojny światowej Józef Haller przedostał się przez Rumunię
do Francji, gdzie oddał się do dyspozycji gen. Władysława Sikorskiego i został w jego rządzie
ministrem bez teki. Po kapitulacji Francji przedarł się do Wielkiej Brytanii, gdzie objął
funkcję ministra oświaty w rządzie Rzeczypospolitej Polski na obczyźnie. Zmarł 4 czerwca
1960 roku w Londynie. W 1993 roku z inicjatywy polskich harcerzy jego prochy wróciły do
kraju i spoczęły w krypcie w Kościele Garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.
Wniosek o nadanie imienia Józefa Hallera jest zasadny tym bardziej, że Zespół Szkół
nr 35 w Bydgoszczy jest placówką, w skład której wchodzą Gimnazjum nr 3 noszące imię
gen. Józefa Hallera (nadane uchwalą Nr XXVII52/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
31 maja 2000 r.) i XIII Liceum Ogólnokształcące, które imienia szkoły nie posiada.
Nadmienić należy, że Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy kultywuje tradycje „Błękitnej Armii",
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Corocznie w planie pracy szkoły organizowany jest
między innymi Dzień Patrona, wycieczka szkolna „Siadami gen. Józefa Hallera", do
Hallerówki we Władysławowie oraz miejsca zaślubin Polski z morzem w Pucku. Nadanie
obydwu jednostkom imienia tego samego patrona byłoby istotnym elementem integrującym
społeczność szkolną i zarazem odwoływało się do dotychczasowej tradycji. Wnioskodawcy
uzasadniają, że nadanie zespołowi imienia tak wielkiego człowieka, jakim był gen. Józef
Haller, uwrażliwi młode pokolenie na wartości takie jak patriotyzm, odwaga
i odpowiedzialność. Ponadto kierowana przez dyrektor Małgorzatę Kryś placówka rozpoczęła
realizację Projektu „Rok 2010 - Rok Błękitnej Armii" i obchodów 90-tej rocznicy powrotu
Bydgoszczy do Macierzy. Nadanie imienia gen. Józefa Hallera Zespołowi Szkół nr 35
w Bydgoszczy byłoby ważnym akcentem podsumowującym wyżej wymienione
przedsięwzięcie.

