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"Piękna sześćdziesięcioletnia"- nasza szkoła obchodzi
okrągły jubileusz.

60 lat temu pierwsi uczniowie rozpoczynali naukę w naszej szkole. Dziś my, kolejne pokolenie, możemy
obchodzić okrągłą rocznicę jej powstania. Choć przez ten długi czas zmieniło się wiele, jedno
pozostało niezmienne- wzajemna życzliwość, wierność tradycji i patriotycznym ideałom. Przed

Państwem numer specjalny "Wokół szkoły".

                                  Hymn Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni im. Żołnierzy AK

                                       1. Uczymy się w tej szkole, tej w leśnym wąwozie,
                                          gdzie z wiatrem kołyszą się sosny i buki,
                                          gdzie z parku leśnego jest widok na morze,
                                          a miejsce nam sprzyja do pilnej nauki.
                             Ref.:     Z ochotą i radością do szkoły idziemy,
                                          by wiedzę w niej zdobytą przez życie dalej nieść.
                                          O latach tu spędzonych pamiętać będziemy
                                           i  numer naszej szkoły dwadzieścia sześć. 
                                       2. Na ścianie tablicy patroni imienia, 
                                           co w Armii Krajowej za Polskę walczyli.
                                           By można żyć godnie i spełniać marzenia,
                                           w naszej wolnej Polsce, ukochanej Gdyni.

                             Autor słów : absolwent Jan Gałkiewicz z dziadkiem, Żołnierzem AK
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       Krótki przegląd jubileuszowych działań.

Oj, działo się przez kilka ostatnich miesięcy...

Nauczyciele i uczniowie podejmowali się różnych
działań, które uczyniły ten rok jeszcze bardziej
wyjątkowym. Były zadania matematyczne związane z
liczbą 60, różnego rodzaju kodowanki, ćwiczenia
sportowe, prace plastyczne, zabawy ruchowe.
Uczniowie pisali życzenia dla naszej jubilatki, tworzyli
opowiadania. Zaangażowane były przedszkolaki,
dzieci z klas młodszych i nasi najstarsi uczniowie. Nie
brakowało chętnych i zaangażowanych. Każde
kolejne zadania, pomysły prowadziły nas do jednego
wniosku- możemy być dumni, że jesteśmy częścią tej
szkoły i nasze losy już na zawsze zwiążą się z jej
historią. Zamieszczamy zaledwie kilka zdjęć, ale niech
one będą dowodem na to, że nie próżnowaliśmy, a
przy okazji towarzyszyła nam
 dobra zabawa.

Klasy 6. utworzyły

Była też

Uczniowie rozwiązywali

Na choince pojawiły się

"lodową 60tkę".

sportowa
60tka.

matematyczne zadania.

bombki 60tki.
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Czego życzą nam inni? 
Droga Jubilatko – Szkoło Nasza Gdyńska nr 26.
Jesteś miejscem tworzenia, wykluwania się nowych
talentów, czynienia dobra, kształtowania nowych
pokoleń naszych mieszkańców- miasta z morza i
marzeń. Droga Dyrekcjo, Kadro, Uczniowie– bez Was
szkoła byłaby tylko budynkiem. Wspólnie tworzycie
pełną paletę barw, która tworzy płynną harmonię.
Życzę Wam niekończącej się energii, pasji, serca,
rozwoju i dumy z Waszego wspólnego dzieła. Niech
to, co dobre i piękne otacza Was każdego dnia. 
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni-
Elżbieta Cupiał

Od pierwszego dzwonka, który zadzwonił w murach
Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni imienia Żołnierzy
Armii Krajowej, minęło już 60 lat. Z tej okazji
chciałbym pogratulować kadrze kierowniczej i całej
społeczności szkolnej dotychczasowych osiągnięć
oraz zasług. Życzę Państwu dalszego rozwoju,
kolejnych sukcesów, satysfakcji z podejmowanych
działań, a także dumy ze zdolnych, otwartych i
odpowiedzialnych absolwentów. Niech misja szkoły
nadal będzie realizowana zgodnie z kulturą i tradycją
Gdyni, Kaszub oraz Polski, w duchu europejskości.
Oby Szkoła Podstawowa numer 26 nadal była jedną z
wizytówek Gdyni oraz miejscem wszechstronnego
rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego.
Piotr Wittbrodt, absolwent szkoły i wiceburmistrz
Rumi

Piotr

Piszę te słowa jako Przewodniczący Rady Dzielnicy
Działki Leśne, jako wieloletni członek zarządu Rady
Rodziców przy szkole, jako nauczyciel, dyrektor
szkoły, a teraz GODN- placówek ściśle
współpracujących z SP26. Piszę te słowa jako
członek zwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK,
czyli patrona szkoły. Ale przede wszystkim piszę jako
ojciec dwojga dzieci, które chodziły do tej szkoły.
Przez 10 lat była to placówka, która je  kształtowała i
przygotowywała do dalszej nauki i życia. Muszę
stwierdzić, że stanęła na wysokości zadania.
Nauczyła je życia i bardzo dobrze przygotowała do
dalszych etapów nauki. Mam wielki sentyment do tej
szkoły, do nauczycieli i dyrektorów,  którzy tu
pracowali i pracują nadal. To naprawdę  bardzo dobra
szkoła. Dziękuję Wam, moi drodzy nauczyciele, za to,
co zrobiliście dobrego dla moich dzieci. Dziękuję za
to, co robicie dla propagowania etosu Armii Krajowej.
Dziękuję za współpracę z instytucjami, którymi
kierowałem i kieruję,  za współpracę z Radami
Rodziców, to zawsze były konstruktywne rozmowy, 
za wzorcową współpracę z Radą Dzielnicy. Życzę
wszystkiego, co najlepsze na dalsze lata działalności.
Jesteście naprawdę wyjątkową, w pozytywnym tego
słowa znaczeniu, grupą. Wszelkiej pomyślności życzę
administracji i obsłudze, bez Was ta szkoła nie byłaby
taką, jaką jest. 
Wojciech Jankowski 

Wojciech
Wittbrodt

Jankowski
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Nasi dyrektorzy.

Jerzy Doering Lidia Kosińska
Genowefa Stalewska

Maria Starszczyk Danuta Indyk Helga Łukaszewska

1961-1971 1971-1975
1975-80

1980-1982 1982-1990 1990-2000
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Nasi reporterzy w krzyżowy ogień pytań wzięli dziś Panią Dyrektor. 

Hanna Górecka
Ewa Miedzińska

Alicja Bajduszewska

             Uczniowie pytają- wywiad z Panią Dyrektor
                          Alicją Bajduszewską.

Z Panią Dyrektor rozmawia Julia Bała i Victoria Zakrent.

Victoria Zakrent.: Jakie były Pani pierwsze wrażenia, gdy weszła Pani pierwszy raz do szkoły? Jakie są Pani
pierwsze wspomnienia związane z SP nr 26? 

Pani Dyrektor.:  Moje pierwsze wrażenia … Miałam zwołaną Radę Pedagogiczną z nauczycielami tej szkoły.
Pierwszą w roli nowego dyrektora szkoły. Weszłam na tę Radę, która odbywała się w jednej sali lekcyjnej, to
była sala nr 31. Wszyscy nauczyciele siedzieli w ławkach i czekali na mnie, bo chciałam się im przedstawić, a
oni chcieli mnie poznać. Popatrzyłam na nich  i powiedziałam, że poczekamy na pozostałych,  zanim
zaczniemy. Oni odpowiedzieli, że już przecież są wszyscy. Zdziwiłam się, bo w poprzedniej szkole, gdzie byłam
wicedyrektorem, nauczycieli było ponad setka!!!  Wydawało mi się, że trzydzieścioro nauczycieli w całej Radzie
Pedagogicznej, to bardzo mało. Drugie wspomnienie to zaskoczenie, jak wiele schodów trzeba pokonać, aby
dostać się do szkoły, jak wysoko jest ona położona.  Wspiąć się na górę to było nie lada wyzwanie.

Julia Bała Czego chciałby Pani życzyć z okazji 60-lecia uczniom i nauczycielom tej szkoły?

Pani Dyrektor.: Chciałbym życzyć zdrowia dla wszystkich, to jest najważniejsze, a potem po prostu, żeby
szkoła dalej się rozwijała. Uczniowie lubią tę szkołę, czego dowodem są kolejne pokolenia, które tu przychodzą.
Chciałabym, żeby utrzymała się tradycja patriotyczna naszej szkoły, miła atmosfera, która tutaj panuje. To jest
chyba najważniejsze.
V.Z. J.B.: Dziękujemy!

2000-2010
2005-2015

2015-



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Wydanie specjalne 03/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plWokół Szkoły

Żołnierze AK- nasi Patroni.

Żołnierze Armii Krajowej m.in. Krystyna

Armia Krajowa- konspiracyjna organizacja wojskowa, działająca w okresie okupacji niemieckiej na obszarze
państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939. Stanowiła integralną część Sił Zbrojnych RP.
Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 
Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i
prowadzenie samoobrony, i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na
ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.  AK dowodzili generałowie: Rowecki, Komorowski,
Okulicki. AK realizowała swe cele poprzez prowadzenie walki bieżącej i przygotowywanie powstania
powszechnego. Walka bieżąca prowadzona była gł. przez akcje małego sabotażu "Wawer-Palmiry",
sabotażowo-dywersyjne, np.: "Jula", "Wieniec", bojowe, m.in. "Taśma", i bitwy partyzanckie  z siłami policyjnymi
oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje
odwetowe i represyjne w stosunku do SS, policji, zdrajców i prowokatorów.
Pierwsze oddziały partyzanckie AK rozpoczęły walki z Niemcami w obronie Zamojszczyzny na przełomie
1942/1943. Na początku 1944 walczyły 54 oddziały, istniejące praktycznie we wszystkich okręgach. Liczebność
poszczególnych oddziałów ogromnie wzrosła po wprowadzeniu w życie planu "Burza". Utworzone wówczas
duże jednostki sił AK prowadziły walki z Niemcami, na terenach wschodnich, także z radzieckimi oddziałami
NKWD. Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było powstanie warszawskie  Po klęsce powstania jednostki AK na
terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane.
1 I 1945 Komendant Główny generał Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Straty AK wyniosły ok. 100 tys.
poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wywiezionych do ZSRR i uwięzionych.

Cembrzyńska i Eugeniusz Wrochna
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Czym możemy się pochwalić? 

-szkoła została odznaczona: Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej -za opiekę nad miejscami
walki i męczeństwa, Medalem Civitas e Mari, Medalem Pro Memoria – za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej
zakończeniu, Medalem XXV-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego;

·dyrektorzy zostali odznaczeni, m.in.: Brązowym Medalem Zasłużony w Kulturze Gloria Artis, Pro Patria – za
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polski;

·nauczyciele i pracownicy administracji zostali odznaczeni i otrzymali nagrody, m. in.: Pro Patria – za
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polski, Medalem Pro
Memoria – za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski
podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, Medalem XXV- lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręgu Pomorskiego; Nagrody Prezydenta Gdyni, Nagrody Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji
Narodowej, wyróżnienie Nauczyciel Roku 2019;

·bierzemy udział w: Miejskiej Uroczystości Święta Polskiego Państwa Podziemnego (tradycyjne ślubowanie
klas pierwszych), w projekcie Ministra Sportu i Turystyki Multisport oraz w zawodach GML; w metropolitalnym
projekcie edukacyjnym Wydział Artystyczny; w programie prozdrowotnym, m.in.: Śniadanie daje moc; w
programie Move up to be happy and healthy;  w projekcie edukacja globalna Get up and Goals; w Gdynia na
fali;  w programie w Policyjna Foczka; w programie Yoda we współpracy z wolontariuszami firmy Refinitiv; w
akcji MEN Szkoła Pamięta; w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej Bohater ON, w akcji Kartka z
okazji 100-lecia Niepodległej;  w Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni;  w akcji W ruchu drogowym
jestem offline; w akcji Narodowe Czytanie; w konkursach teatralnych i zajmujemy wysokie lokaty, m.in. Bo w
pamięci jest siła zaklęta, Małe Gdyńskie Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych, w konkursach
polonistycznych i zdobywamy wysokie miejsca, m.in. Gdynia moje miasto - okno na świat, Gdynia miasto znad
morza, Gdyńskie Opowieści Literackie, Wojewódzkim Konkursie ; Wojewódzkim Recytatorskim Poezji Polskiej,
Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej, Pod ojczystym niebem, Maratonie Czytelniczym; w konkursach
historycznych i zajmujemy wysokie lokaty, m. in.: w Miejskim Konkursie Wiedzy o Gdyni, Konkursie Wiedzy i
Sprawności Morskiej, Ogólnopolskim Konkursie dla młodzieży szkolnej BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS,
Międzyszkolnym Konkursie Historycznym Armia Krajowa;  w konkursach matematyczno - przyrodniczych i
zdobywamy wysokie lokaty, m. in.: Matematyczny Omnibus, Jeden z dziesięciu, Kangur, Z ekonomią na co
dzień, Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza, Pomorskich Meczach Matematycznych; w konkursach
językowych i zdobywamy wysokie lokaty, m. in Pomorski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Frankofońskiej,
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt Koszulki promującej Język Francuski, Międzynarodowy Konkurs z
Języka Angielskiego My Town; w konkursach klas młodszych i zdobywamy wysokie lokaty m.in. : Gdynia
oczami jej najmłodszych mieszkańców, Wojewódzki Konkurs Ortograficzny Uczniów Klas III, Zabawa to
poważna sprawa, Barwy jesieni;  w konkursach artystycznych i zajmujemy wysokie miejsca m.in: Gdyńskim
Festiwalu Małych Talentów Muzyczno – Recytatorskim Super Talent, Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na
najpiękniejszy łańcuch choinkowy, Gdyńskim Konkursie Zapraszamy ptaki do Gdyni, Międzyszkolnym
Konkursie Fotograficznym Czytanie w Zimowej Scenerii; w międzynarodowej akcji: Sprzątanie
świata; w Gdyńskiej Paradzie Niepodległości; w Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i
Alpinistów Kolosy; w Światowym Dniu Wody i Dniu Bałtyku; w warsztatach ceramicznych, Decoupage,
garncarskich, dziennikarskich; 



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Wydanie specjalne 03/2020 | Strona 8  
www.juniormedia.plWokół Szkoły

- zapraszamy ciekawych ludzi, m.in. terapeutów z Fundacji Dogtor, bractwo rycerskie, prof. zw. dr hab. inż
Grzegorza Karwasza, piłkarzy Gdyńskiej Arki, Kasię Dydek - Mistrzynię Europy, pisarza Łukasza Kosika; 

- wygraliśmy piknik edukacyjny za nakręcenie niemego filmu pt.: Eksperyment;

- mamy klasę sportową i klasy dwujęzyczne, oddziały przygotowawcze dla obcokrajowców;  strefę
ciszy; prężnie działającą bibliotekę i świetlicę; Salę Pamięci Żołnierzy AK;  

- możemy pochwalić się laureatami i finalistami wielu konkursów kuratoryjnych; stworzeniem gry miejskiej
dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych: Śladami Armii Krajowej po Gdyni;

- współpracujemy, m.in.: Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Firmą Refinitiv, Radą Dzielnicy
Działki Leśne, OPEC,Konsulem Generalnym Ukrainy w Gdańsku, IPN -em, Jezuicką Akademią Magis,
Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim, Caritas, Ciapkowo,wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli; Ogrodnikiem Miejskim w Gdyni; rodzicami przy okazji
różnych uroczystości, spotkań integracyjnych, wyjść, wydarzeń z życia szkoły;
 
- startujemy w zawodach sportowych, m.in. : Mistrzostwach Gdyni w Lekkoatletyce Halowej, Biegach
Przełajowych, Rejonowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej, Sztafetach Pływackich, Gdyńskich Biegach
Niepodległości, Biegach Urodzinowych Gdyni,

- odwiedzamy corocznie Gdyńskie Akwarium, statek – muzeum Dar Pomorza, Muzeum Emigracji,
Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Narodowe, Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku,

- organizujemy, m.in. wycieczki do Kluk, Wejherowa, Szymbarku, Swołowa, Pucku, Władysławowa, Helu,
Nadola; wyjazdy na zielone szkoły i biwaki integracyjne do: Miechucinia, Wygonina, Chmielna; wycieczki
kilkudniowe po Polsce do: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Krakowa; spływy kajakowe dla naszych
uczniów i rodziców; bal karnawałowy, dyskoteki oraz tygodnie różnych państw świata, m.in.: francuski,
włoski, chiński, meksykański, maltański, egipski; festyny rodzinne; Olimpiadę Przedszkolaka; koncert
mikołajkowy;  konferencję „Kompetencje przyszłych studentów nauk przyrodniczych”;  Miejski Konkurs
Poezji i Piosenki Patriotycznej, Metropolitalny Konkurs Szkół Noszących Imię Żołnierzy Armii Krajowej,
Konkurs Piosenki i Poezji Świąteczno – Zimowej, Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny Zagadkus;

- braliśmy udział w: Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół
podstawowych; w odsłonięciu tablicy epitafijnej na cmentarzu AK w Sopocie i pomnika poświęconego
Żołnierzom Armii Krajowej na Cmentarzu Witomińskim; w koncercie charytatywnym w Urzędzie Miasta
Sopot; w Dniu Otwartym Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; w Dniach Mózgu na Wydziale Biologii
Uniwersytetu Gdańskiego;

- przeprowadziliśmy filmowe wywiady z Patronami szkoły; można je zobaczyć na stronie internetowej
naszej szkoły. 

- dbamy o środowisko: Mała nakrętka, duży problem, Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko, Pokonaj
smoga, Zbiórka Makulatury; zdobyliśmy  tytuł Lidera Lokalnej Ekologii, Szkoła Ekspert E.E;

- w szkole działa zespół teatralny Antrakcik i Teatr 2 Little;

- podpisaliśmy umowę o partnerstwie społecznym z Gimnazjum nr 16 w Cherson;
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Nasi uczniowie w

Kacper i Jakub z wizytą w Urzędzie Miasta. 
Jakie życzenia złożył nam Wiceprezydent Gdyni?

Wywiad z Panem Wiceprezydentem Gdyni, Bartoszem
Bartoszewiczem.

Rozmawia Kacper Kwiatkowski i Jakub Weronis.

J.W.: Jakie ma Pan wspomnienia związane z SP nr 26?

B.B.:  Szkoła Podstawowa nr 26… doskonale wiem, że to szkoła im. Żołnierzy Armii Krajowej. Moje pierwsze
skojarzenie z SP nr 26 to moment, kiedy jeszcze jako radny miasta, działałem, współpracowałem z nieżyjącym
już byłym żołnierzem Armii Krajowej, panem Wiesławem Liskiem. To on w imieniu wszystkich Akowców
zaprosił mnie na coroczne spotkanie wigilijne. Wówczas pełniłem też funkcję Pełnomocnika 

  
     Kacper i Jakub z wizytą w Urzędzie Miasta.
       Czego życzy nam Wiceprezydent Gdyni?
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Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i właśnie w tej roli poznałem Pana Wiesława Liska, wspaniałą
zresztą postać. Ta pierwsza moja z AK-owcami wigilia, a zarazem pierwsza wizyta w waszej szkole, odbywała
się w stołówce. Doskonale pamiętam oprawę muzyczną i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Było to
dla mnie duże przeżycie. Każda kolejna wigilia także nim była, ale chyba najtrudniejsze było obserwować jak
uczestników wigilii po prostu z każdym rokiem ubywa.
K.K.: Jeśli mógłbym zapytać, który to był rok?
B.B.: To było mniej więcej 12 lat temu.
K.K.: Byliśmy bardzo mali wtedy.
B.B.: Byliście panowie bardzo młodzi. Ja wtedy też byłem trochę młodszy, być może to było w 2007, 2008 roku.
K.K.: Chciałbym zadać jedno z najważniejszych pytań, czego życzyłby Pan naszej szkole z okazji 60-tych
urodzin?
B.B.: Przede wszystkim podzieliłbym życzenia na dwie, a nawet trzy części. Pierwszą dedykowałbym panom
jako uczniom. Życzyłbym, żebyście odkrywali swoje indywidualne ścieżki, spełniali swoje marzenia. Mając
marzenia, byście nie bali się podejmować wyzwań, żeby każdy znalazł swoją indywidualną pasję, abyście
zawsze znaleźli czas na przyjemności. Są takie rzeczy, które są wskazywane przez szkołę, rodziców, przez
znajomych, ale każdy może mieć swoją pasję, każdy może ją odkryć. Drugą rzeczą, co także jest ważne,
oprócz uczniów, środowisko szkolne tworzą także nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz dyrektor.
To są też osoby, które realizują się zawodowo. Życzyłbym im tego, by dalej czuli pasję i ogromną satysfakcję z
pracy. Myślę, że wielu nauczycieli, nauczycielek i pani dyrektor odnajdują wielką przyjemność w tym, co robią. I
trzecia kwestia dotyczy ogółem całej szkoły, jako społeczności SP nr 26. Teraz analizujemy lokalizację, pewnie
wiecie…
K.K. J.W.: Wiemy.
B.B.: Myślimy nad lokalizacją. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jakakolwiek to nie będzie lokalizacja, to
przyszłość jest piękna dla szkoły. Zakładamy, że to może być jedna, to może być druga (przyp. red. lokalizacja
przy ul. Tatrzańskiej lub Wolności), że ta szkoła, w tym kształcie jaka jest, musi istnieć dla nie tylko
mieszkańców Działek Leśnych, ale także dla części Grabówka, także dla uczniów spoza rejonu. To nie jest tak,
że tylko uczniowie z tej części miasta uczą się w Waszej szkole. Przyszłość na pewno będzie piękna. Szkoła
będzie funkcjonować nie tylko przez kolejnych 10, 20, 30, 40 albo nawet 60 lat. Mamy bardzo dużo ciekawych
pomysłów na jej rozwój, na rozbudowę, na tworzenie większej przestrzeni. Myślę, że będziecie tego świadkami.
K.K.: Już zaczynamy to widzieć. Powstało nowe boisko do koszykówki. Podczas jednej z ostatnich lekcji
pojawił się w klasie pan, który sprawdzał stan ścian, co wymaga renowacji, remontu.
B.B.: Inwestycje mają to do siebie, że są niestety kosztowne, muszą być przemyślane, więc musimy się dobrze
zastanowić. Nie mamy wątpliwości, że dwie lokalizacje nie są dobre, bo to się nie sprawdziło. Część osób jest
za lokalizacją przy Wolności, część jest za lokalizacją przy Tatrzańskiej. Więc będzie się dużo działo.
J.W.: Czy coś jeszcze z wizyt w naszej szkole zapadło panu w pamięć, a co związane jest z naszymi
patronami?
B.B.: Pamiętam i doceniam pracę uczniów włożoną w organizację różnych uroczystości. Z punktu widzenia
żołnierzy AK, realne zaangażowanie młodzieży, ma bardzo duże znaczenie. Jest to swoistego rodzaju formuła
podziękowania osobom, które walczyły o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. Dbajcie o to. Mam
wielką nadzieję, że plany zawodowe umożliwią mi obecność i spotkanie z Wami na jubileuszu w przyszły
piątek.
K.K. J.W.: Dziękujemy za poświęcony czas.

Praca nad jubileuszowym wydaniem:
Jolanta Głodowska, Alicja Smolińska, Marta Marczuk, Mariusz Kawalec, Dagmara Kierzkowska
niezawodni uczniowie: Kacper Kwiatkowski, Jakub Weronis, Victoria Zakrent, Julia Bała.
Numer początkowo wydany miał być w kwietniu, ale ze względu na pandemię wszystko się zmieniło.
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