Uchwała Nr 33/VI/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 4 lipca 2011 roku
w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum
Nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz § 1 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. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.), na
wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co
następuje:
§ 1.
Nadaje się imię Marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Małkini
Górnej przy ul. Leśnej 15, ustalając pełną nazwę gimnazjum w następującym brzmieniu:
„Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Małkini Górnej”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku.

Uzasadnienie
Miłość i szacunek do Ojczyzny w największym stopniu kształtują się w dzieciństwie.
W pracy wychowawczej gimnazjum winno się kłaść nacisk na wpajanie młodzieży wartości
patriotycznych.
Na patrona szkoły, w demokratycznych wyborach uczniowie, nauczyciele i rodzice
wybrali postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla której patriotyzm był szczególną
wartością. Postać ta jest nam tym bardziej bliska, że znajdują się w naszej miejscowości
miejsca związane z nią, takie jak pomnik Marszałka i cmentarz wojenny z 1920 roku, którym
opiekuje się młodzież tej szkoły.
Józef Piłsudski jest bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci historii Polski XX
wieku. Mąż stanu, wybitny strateg wojskowy, żarliwy patriota, któremu kraj zawdzięcza w
dużej mierze odzyskanie utraconego na dziesięciolecia państwa. To on ze swoim wojskiem
wykuł granice Rzeczypospolitej i uratował Europę przed zalewem komunizmu. Odegrał także
ogromną rolę w zintegrowaniu społeczeństwa. Polsce zapewnił wysoką pozycję wśród państw
regionu.
Nieprzemijająca wielkość Marszałka leży w jego mocy ducha, niezłomnej woli i sile,
w jego niezachwianej wierze w wartości najwyższe, w patriotyzm i godność narodu.
Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie dla młodzieży Publicznego Gimnazjum
Nr 2 w Małkini Górnej wzorem postaw patriotycznych i determinacji w dążeniu do osiągania
wyznaczonych celów.

