
UCHWAŁA NR XV/106/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania imienia ks. dr. Bernarda Sychty Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 załącznika Nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza 
Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię ks. dr. Bernarda Sychty Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie.

§ 2. Ustala się pełną nazwę szkoły w brzmieniu „Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie im. ks. dr. Bernarda Sychty”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

Bernard Sychta urodził się 21 marca 1907 r. w Puzdrowie w pow. kartuskim w wielodzietnej
(trzynaścioro dzieci) rodzinie kaszubskiej Jana i Anny z domu Karszny. Ksiądz katolicki, działacz kaszubski,
etnograf, językoznawca, dramatopisarz, autor 7-tomowego Słownika gwar kaszubskich na tle kultury
ludowej. Pod koniec życia Sychta zebrał liczne nagrody i zaszczyty, m.in. Złoty Krzyż Zasługi i nagrodę im.
K. Nitscha. 4 grudnia 1972 r. otrzymał jednogłośnie honorowe członkostwo Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego za promocję GTN i wkład w rozwój nauki. Zmarł 25 listopada 1982 r. w Gdańsku.

W związku z wnioskiem Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego Zespołu
Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie w sprawie nadania imienia ks. dr. Bernarda Sychty Gimnazjum nr 1,
podjęcie uchwały jest zasadne.
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