
UCHWAŁA NR LI/232/10 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 14 czerwca 2010 r. 
 
 
 
w sprawie nadania imienia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 załącznika 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,  
z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie otrzymuje imię Fryderyka Chopina. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 

Rada Gminy Kampinos, na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej  
oraz Samorządu Uczniowskiego działających przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  
w Kampinosie, postanawia nadać Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie 
imię Fryderyka Chopina. 

Wybór patrona wynika z demokratycznej decyzji całej społeczności szkolnej.  Jak wskazują 
wnioskodawcy, Fryderyk Chopin to najwybitniejszy polski kompozytor, wybitny pianista  
i czołowy przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu na świecie, wirtuoz fortepianu,  
nauczyciel, który otworzył nowe perspektywy dla muzyki europejskiej. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe rok 2010 jest ogłoszony Rokiem Fryderyka Chopina. Jest  
to jednocześnie 200 rocznica urodzin wielkiego kompozytora. W tym samym roku mija 10 lat 
istnienia Gimnazjum w Kampinosie. Obie rocznice wydają się stanowić najlepszą okazję  
do nadania imienia placówce. 

Postać Fryderyka Chopina – Polaka Ŝarliwie kochającego swoją ojczyznę, artysty  
o niezwykłym talencie muzycznym, którego utwory znajdują się dziś na światowej liście 
arcydzieł stanowiących kulturowe dziedzictwo ludzkości jest powszechnie znana i ceniona. 

W Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie nauczyciele i wychowawcy 
starają się zaszczepić uczniom ideały prawdy, dobra, piękna, patriotyzmu, wiary, 
wytrwałości, męstwa, miłości, poszanowania godności ludzkiej, solidarności. Dlatego teŜ 
Chopin w pełni zasługuje na miano patrona społeczności uczniowskiej tej właśnie szkoły. 

Nie bez znaczenia jest teŜ fakt, iŜ miejscowość Kampinos, w której funkcjonuje Gimnazjum, 
połoŜona jest nieopodal śelazowej Woli, Sochaczewa, czy Brochowa – czyli miejsc 
tematycznie związanych z postacią wielkiego Polaka. Bliskość tych miejsc sprawia, Ŝe cała 
społeczność szkolna odczuwa w sposób szczególny 200 rocznicę urodzin kompozytora,  
a poprzez nadanie imienia Gimnazjum włącza się w obchody tej waŜnej dla wszystkich 
Polaków rocznicy. 

Zainteresowanie uczniów oraz nauczycieli Ŝyciem i twórczością Fryderyka Chopina 
odzwierciedla się w uczestnictwie gimnazjalistów w wielu konkursach organizowanych 
zarówno przez nauczycieli pracujących w Gimnazjum, jak i w konkursach zewnętrznych. 
Wycieczki do śelazowej Woli, Sochaczewa, Brochowa oraz Warszawy, zwiedzanie miejsc 
związanych z postacią Fryderyka Chopina, uczestnictwo w koncertach muzycznych, 
wydawanie gazetki szkolnej na temat patrona są podstawą do pogłębienia wiedzy, rozwijania 
zainteresowań oraz kultywowania i propagowania geniusza. 

Idea nadania imienia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  w Kampinosie dojrzewała  
w społeczności szkoły od początku jej istnienia. 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina 
oraz nadanie imienia Gimnazjum będzie więc nie tylko doskonałą okazją na włączenie się 
społeczności lokalnej w jej obchody, lecz takŜe promocją szkoły i regionu. 


