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20 lat z Patronem – Szkoła Podstawowa nr 32
im. Armii Krajowej w Toruniu
Od 4 V 1996 r. Armia Krajowa jest Patronem Szkoły Podstawowej
nr 32 w Toruniu dzięki działaniom podjętym przez ówczesną dyrektor
Bronisławę Duszyńską, nauczycieli i rodziców uczniów.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się dnia 4 V 2016 r. o godz.
10.00 wprowadzeniem sztandaru Patrona Szkoły, odśpiewaniem hymnu
narodowego i złożeniem przez delegację młodzieży kwiatów pod tablicą pamiątkową. W uroczystości wzięli udział uczniowie, absolwenci,
nauczyciele (w tym z zaprzyjaźnionych szkół), prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Toruniu Urszula Polak, kombatanci Armii
Krajowej, która patronuje Szkole, oraz przedstawicielki Fundacji Generał
Elżbiety Zawackiej.
Dyrektor szkoły Podstawowej nr 32 Bożena Rzemieniuk przywitała
wszystkich gości, podkreśliła sukcesy szkoły i dziękowała za zaangażo62
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wanie wszystkim pracownikom, którzy przez lata tworzyli jej klimat, historię i tradycję.
W minionych dwudziestu latach starano się krzewić wiedzę o Polsce
Walczącej, organizowano żywe lekcje historii. W progach szkoły gościła
również legendarna gen. Elżbieta Zawacka, ps. Zo. Wiedzę pogłębiano
podczas spotkań klubu historycznego poświęconych gen. Marii Wittek,
a także przygotowując liczne wystawy i prezentacje dotyczące Polskiego
Państwa Podziemnego (np. „AK – bohater i patron”).
Dnia 10 VI 1999 r. delegacja szkoły wzięła udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Warszawie,
a od września 2007 r. corocznie szkoła jest reprezentowana przez sztandar
i delegację w miejskich obchodach Święta Polskiego Państwa Podziemnego. Dyrektor szkoły w okolicznościowym przemówieniu wspomniała
o sukcesach absolwentów, spośród których najstarsi liczą już sobie po 33
lata, lecz w pamięci nauczycieli żyją jako beztroscy nastolatkowie.
Prezes ŚZŻAK w Toruniu Kazimierz Wach uhonorował wicedyrektor Beatę Skruszewicz i nauczyciela Tomasza Strużanowskiego legitymacjami Członka Nadzwyczajnego ŚZŻAK w uznaniu ich zaangażowania
w pielęgnowanie tradycji i ideałów AK.
Zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez
uczniów, którego scenariusz nawiązywał do najważniejszych wydarzeń
z codziennego życia szkoły. Mieli też okazję zwiedzić placówkę, poznać
jej historię oraz obejrzeć wystawę prac plastycznych wychowanków.
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Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema, z którym
szkoła współpracuje, zorganizowało na dziedzińcu pokaz wyposażenia
wojskowego. Wszyscy obecni mieli okazję posmakować prawdziwej
wojskowej grochówki.
Uroczystości jubileuszowe zakończyły się mszą św. w kościele św.
Maksymiliana Kolbe.
Anna Rojewska
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