
 

UCHWAŁA Nr LIX/363/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie nadania imienia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Szkole Podstawowej 

w Grzywnie.  

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566 i 644), wspólnego wniosku rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Grzywnie 

uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Nadaje się imię Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Szkole Podstawowej w 

Grzywnie. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

    Organ prowadzący szkołę na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli nadaje imię szkole na wniosek rady szkoły, a w przypadku jej braku, 

na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Do Wójta Gminy Chełmża w dniu 16 lutego 2022 r. wpłynął wspólny wniosek trzech 

organów statutowych szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego o nadanie Szkole Podstawowej w Grzywnie imienia Franciszka Żwirki i 

Stanisława Wigury. 

 W 2019 r. dzięki przeprowadzonym badaniom udało się odnaleźć w Archiwum 

Państwowym w Toruniu akt nadania Szkole Podstawowej w Grzywnie imię Franciszka 

Żwirki z dnia 31 października 1932 r. Wybór patrona, na jaki wpływ miał ówczesny 

kierownik szkoły – Jan Monarski, nie był przypadkowy. Właśnie w tym roku pilot Franciszek 

Żwirko i konstruktor Stanisław Wigura odnieśli wielkie zwycięstwo w Międzynarodowych 

Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge, startując na samolocie RWD-6. Dwa 

tygodnie później tj. 11 września 1932 r. obaj zginęli w katastrofie lotniczej nad Cierlickiem 

Górnym na Zaolziu (na terenie ówczesnej Czechosłowacji). Szkoła w Grzywnie utrzymywała 

kontakty ze światem lotniczym. Jej gościem był między innymi kpt. Franciszek Jastrzębski – 

dowódca 302 eskadry myśliwskiej, uczestnik walk w bitwie o Anglię i kawaler Orderu Virtuti 

Militari. 

 Długa lista rekordów i osiągnięć Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury stała się 

powodem do dumy dla wszystkich Polaków. Franciszek Żwirko był absolwentem Szkoły 

Pilotów w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu. Był inicjatorem latania 

sportowego. W 1929 r. wraz z inżynierem Wigurą dokonał lotu dookoła Europy na polskim 

samolocie RWD-2. Startował w wielu lotniczych zawodach sportowych zarówno w kraju jak i 

za granicą zajmując czołowe miejsca. Był pierwszym pilotem, który odbył nocny lot nad 

Polską, a wraz z pilotem Antonim Kocjanem pobił światowy rekord lotu na wysokości, 

osiągając 4004 m., dzięki czemu ustanowił pierwszy polski międzynarodowy rekord lotniczy. 

W 1930 r. wraz z Wigurą zwyciężył w II. Locie Południowo-Zachodniej Polski, w III. 

Krajowym Konkursie Awionetek i IV. Krajowym Konkursie Samolotów Turystycznych.  

 Stanisław Wigura od wczesnej młodości interesował się techniką i lotnictwem. Był 

aktywnym harcerzem. Jako współzałożyciel Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów 

Politechniki Warszawskiej współpracował ze Stanisławem Rogalskim i Jerzym Drzewieckim, 

z którymi wspólnie konstruował samoloty RWD. 

 Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura reprezentują wartości ważne dla wychowania 

młodego pokolenia. Cechowała ich wytrwała praca, hart ducha i wola poświecenia się dla 

rozsławienia dobrego imienia naszej ojczyzny. Ich sylwetki są wzorem do naśladowania dla 

kolejnych pokoleń.  

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Grzywnie pozwoli ukierunkować dalsze 

działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi, uczyni ją 

rozpoznawalną, wzbogaci jej tradycje oraz ułatwi budowanie indywidualnej tożsamości i 

pozytywnego wizerunku. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.   

 

 

 


