
Jak doszło do zmiany patrona szkoły…
Od 2013 roku szkoła rozpoczęła starania o zmianę patrona. Został powołany

zespół nauczycieli „Jubileusz-Patron”, który rozpoczął intensywne przygotowania do

podwójnej uroczystości planowanej na 2015 rok - jubileuszu 50-lecia szkoły

i zmiany patrona.

Powodem zmiany imienia szkoły była potrzeba uzyskania swoistej

indywidualności i tożsamości szkoły oraz oparcia działań wychowawczych na

wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona, będącego wzorem dla

uczniów współczesnej szkoły, a przede wszystkim wskazanie uczniom autorytetu i

wzoru do naśladowania.

To skłoniło Dyrektora Szkoły oraz Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i

Samorząd Uczniowski naszej szkoły do podjęcia działań zmierzających do wyboru

nowego patrona. Swoje propozycje kandydatów na nowego patrona złożyli uczniowie,

rodzice oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły. Spośród wszystkich

kandydatów wyłoniono zgodnie z procedurą trzech, którzy zdobyli w prawyborach

największą ilość oddanych głosów. Byli to: Janusz Korczak, Jan Brzechwa oraz

Małgorzata Kozera-Gliszczyńska.

17 lutego 2014 roku odbyły się ogólnoszkolne, tajne wybory kandydata na

nowego patrona szkoły. W wyborach zdecydowaną przewagą głosów cała
społeczność szkolna na nowego patrona wybrała pabianiczankę, koszykarkę i
absolwentkę naszej szkoły Małgorzatę Kozerę-Gliszczyńską.

14 kwietnia 2014 r. dyrektor szkoły Ewa Bosiak złożyła na ręce Prezydenta

Miasta Pabianic p. Zbigniewa Dychty wniosek o zmianę imienia Szkoły Podstawowej

nr 17 im. Ludwika Waryńskiego w Pabianicach wraz z wymaganymi dokumentami.

Ponowny wniosek wraz z uzasadnieniem p. dyrektor złożyła na ręce Prezydenta

Miasta Pabianic p. Grzegorza Mackiewicza 23 lutego 2015 roku.

12 czerwca 2015 roku, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta

w Muzeum Miasta Pabianic w obecności Prezydenta Miasta Pabianic p. Grzegorza

Mackiewicza oraz pod przewodnictwem p. Andrzeja Żeligowskiego -

Przewodniczącego Rady Miasta, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie

zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 17 im. Ludwika Waryńskiego

w Pabianicach na im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej. Na mocy tej uchwały nowym
patronem naszej szkoły z dniem 1 września 2015 roku została Małgorzata
Kozera-Gliszczyńska.



Specjalnie wydaną i uroczyście oprawioną z tej okazji uchwałę o zmianie imienia

szkoły wręczył podczas tej uroczystości pani dyrektor Ewie Bosiak pan prezydent

Grzegorz Mackiewicz – absolwent „siedemnastki”.


