
UCHWAŁA NR XL/329/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017, 

poz. 1875) oraz §1 ust. 1 i §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017, poz. 649) Rada 

Gminy Santok uchwala się co następuje: 

§ 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej w Santoku nadaje się Szkole Podstawowej w Santoku imię gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Damian Kochmański 



  

 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017, poz. 649) został 

skierowany do organu prowadzącego wspólny wniosek Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i samorządu Uczniowskiego o nadanie Szkole Podstawowej w Santoku imienia gen. bryg. prof. Elżbiety 

Zawackiej. Wybór patrona nastąpił w dniu 21 września 2017 roku zgodnie z przewidzianymi procedurami 

i harmonogramem działań. Zgodnie z obowiązującymi procedurami do w/w wniosku dołączone zostały 

następujące dokumenty: 

1)  Uzasadnienie wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Santoku 

2)  Życiorys Elżbiety Zawackiej 

3)  Uchwała nr 1/201/2018 z dnia 02.10.2017 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Santoku 

w sprawie nadania szkole imienia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 

4)  Uchwała nr 1/207/2018 z dnia 21.09.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Santoku 

w sprawie nadania szkole imienia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 

5)  Uchwała nr 1/2017/2018 Samorządu Uczniowskiego z dnia 02. 10. 2017 r. w sprawie nadania szkole 

imienia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 

6)  Zgoda Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej oraz Rodziny na nadanie imienia Szkole Podstawowej 

w Santoku 

7)  Terminarz działań podejmowanych w celu nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku. 

 Działalność i dokonania prof. Elżbiety Zawackiej wpisują się w pożądany dziś model społeczeństwa 

obywatelskiego. Jej bogaty życiorys jest przykładem postawy reprezentującej takie wartości jak: partiotyzm,  

obywatelska postawa, aktywność intelektualna i fizyczna, odwaga, niezależność, niezłomność, 

odpowiedzialność, determinacja w dążeniu do celu, wielka potrzeba służby ojczyźnie i innym ludziom, 

inteligencja, ciekawość świata, solidarność, ofiarność, szlachetność, skromność. Swoje życie związała 

z służbą ojczyźnie na kilku płaszczyznach, m.in.  jako żołnierz AK szkoliła młodsze koleżanki w ramach 

Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, legenarna kurierka w czasie okupacji, jedyna kobieta 

w elitarnej grupie tzw. cichociemnych. Oprócz, zapierającej dech, aktywności w strukturach wojskowych, 

Elżbieta Zawacka działała także jako nauczycielka i słuchaczka tajnych kompletów. Po wojnie próbowała 

wrócić do pracy w oświacie, jednak jak wielu innych żołnierzy polskiego podziemia 

niepodległowościowego została aresztowana przez UB. Na postawie fałszywych oskarżeń skazano ją na 

10 lat więzienia, z którego, na podstawie amnestii, wyszła na wolność w 1955 r. W 2006 roku prezydent 

Lech Kaczyński przyznał jej stopień generała brygady i tym samym została drugą kobietą-generałem 

w historii polskiej wojskowości.  

 Wybór imienia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej był wyborem przemyślanym, świadomym 

i akceptowanym przez szkolną społeczność. Wybór ten ma też wspierać proces wychowawczy w szkole, 

kształtowanie postaw patriotycznych oraz wspomagać wychowanie do wartości. Należy stwierdzić, że 

Patron, gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka jest postacią, która przedstawia wartości, z którymi może 

identyfikować się każdy Polak. Jest niedoścignionym przykładem postawy patriortycznej i obywatelskiej. 

Jej bogata, nietuzinkowa biografia w praktyczny sposób pokazuje czym jest patriotyzm, wolność, odwaga, 

odpowiedzialność, praca nd sobą, pamięć o przeszłości, konsekwencja i upór w działaniu. Postać tej 

niezwykłej Polki reprezentuje wartości uniwersalne i ponadczasowe, które należy kultywować i umacniać 

wśród młodego pokolenia Polaków, aby budować trwałe poczucie wspólnoty narodowej i państwowej. 

 Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Santoku planowane jest na drugą 

połowę marca 2018 roku. 

 Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


