UCHWAŁA Nr XXXI/247/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Burkacie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Publicznemu Gimnazjum w Burkacie imię Kazimierza Górskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/247/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013 r.
Nadanie imienia Kazimierza Górskiego Publicznemu Gimnazjum w Burkacie następuje na wspólny
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie szkoły, Nauczyciele i Rodzice zgodnie z procedurami dokonali wyboru imienia.
Wybór imienia Kazimierza Górskiego na patrona szkoły jest ściśle związany z propagowaniem piłki nożnej
dziewcząt wśród uczniów tej placówki.
Kazimierz Górski – piłkarz, wybitny trener urodził się 2 marca 1921 r. we Lwowie. W latach 1970-1976
selekcjoner reprezentacji Polski, którą doprowadził do zwycięstw w Igrzyskach Olimpijskich w 1972 r. oraz do
finału Igrzysk w 1976 r., a także do srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w roku 1974.
Od roku 1986 zasiadał we władzach PZPN. W latach 1991-1995 był prezesem Związku Piłki Nożnej.
Uhonorowany dotychczas jako jedyny Polak, najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez UEFA –
Rubinowym Orderem Zasługi. W roku 1996 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Prowadził reprezentację Polski w 73 meczach osiągając 45 zwycięstw. Zmarł 23 maja 2006 roku.
Kazimierz Górski zasłynął nie tylko za sprawą piłkarskich triumfów. Jako człowiek był wzorem patriotyzmu,
uczciwości i skromności. Ujmował ludzi swoją łatwością nawiązywania kontaktów, naturalnością i szczerością.
Zawsze był gotów służyć swoim doświadczeniem, pomocą i dobrym przykładem. Miał doskonały kontakt
z młodzieżą, wrodzony humor, poczucie ogromnej misji, którą zarażał otoczenie. Propagował patriotyzm, walkę
fair play, wiarę w zwycięstwo oraz szacunek do przeciwnika. Te wartości sprawiły, że stał się
niekwestionowanym autorytetem, jakich w obecnych czasach niewątpliwie brakuje.
Nadając szkole imię Kazimierza Górskiego, propagując jego postać wśród młodzieży stanie się on bardzo
dobrym przykładem dla przyszłych pokoleń. Cechy charakteru Trenera Wszechczasów staną się wzorem do
naśladowania. Obcowanie na co dzień z postacią swojego patrona podczas wszystkich uroczystościach
szkolnych, zajęć wychowawczych będzie propagowało wartości, które ten wychowawca polskich piłkarzy
w całym swoim życiu przekazywał kolejnym pokoleniom.
Ważnym elementem działalności szkoły jest wychowywanie młodych pokoleń. Jest to proces ciągły i oparcie
go między innymi na wzorze patrona zapewne będzie pomocne.
Nadanie imienia Kazimierza Górskiego służyć będzie nie tylko upamiętnieniu tej niezwykłej postaci, ale
także jego godnej naśladowania postawy człowieka i trenera.
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