70 lat od "Akcji pod Arsenałem" - uroczyste nadanie imienia "Szarych Szeregów" Gimnazjum nr 23
w Bydgoszczy
Szczegóły 26 marca 2013 roku to najważniejsza data w życiu naszego ulubionego Gimnazjum nr 23. Od dziś ta ważna
dla bydgoskiego szkolnictwa placówka nosi imię „Szarych Szeregów”. Nazwa szkoły została wybrana jednogłośnie
już w 2010 roku. Dziś, dokładnie w 70. rocznicę "Akcji pod Arsenałem" odbyła się ta ważna uroczystość nadania
imienia Szkole.
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- Na podstawie Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXVII/782/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku nadaje Gimnazjum nr 23 w
Bydgoszczy imię Szarych Szeregów - napisał prezydent Rafał Bruski

Znamienici goście na uroczystości
Na uroczystości obecny był prezydent Rafał Bruski, wicewojewoda Zbigniew Ostrowski, przedstawiciele Wydziału Edukacji,
Kuratorium Oświaty, ks. Andrzej Kłosiński, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, delegacje Żandarmerii
Wojskowej, przedstawiciele Rady Osiedla Górzyskowo i Szwederowo, przewodnicząca Rady Rodziców, harcerze ZHP i ZHR,
zaproszeni goście i sponsorzy. Młodzież gromkimi oklaskami przyjęła Gościa Honorowego Pana Henryka Olszaka ps. Kajtek,
przewodniczącego Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawskich.
W duchu patriotycznego wychowania
Wychowanie, patriotyzm, Bóg, Honor i Ojczyzna - to nie są tylko górnolotne słowa. Można się o tym przekonać w Gimnazjum
nr 23, od dziś im. Szarych Szeregów.

Pani Dyrektor Grażyna Zielińska od zawsze była dumna ze swoich wychowanków, metod pracy wychowawczej, a także
dyscypliny. Czego brakowało? Wzorca.
- Chcieliśmy być placówką wyróżniającą się w środowisku lokalnym, o której się mówi, że jest dobrą szkołą , a młodzież
ucząca się w niej dba o swój wizerunek, chce się uczyć, jest odbierana pozytywnie na Górzyskowie i Szwederowie – powiedział
dyr. Grażyna Zielińska, Dyrektor Gimnazjum nr 23
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W marcu 2010 roku rozpoczęto starania o nadanie Szkole (poprzednio Szkoła Podstawowa nr 30 im. Jana Kilińskiego) imienia
patrona.
- Szkoła zaczyna być w tym momencie rozpoznawalna, otrzymuje nowa tożsamość. Często bywa tak, że nie pamięta się
numeru szkoły, tylko kojarzy się ją po znamienitym patronie – przekonuje dyr. Zielińska
Zarówno prezydent Bruski, jak i wicemarszałek zwrócił w swoim krótkim przemówieniu uwagę na podstawowy fakt - patron
informuje na co szkoła kładzie nacisk w pracy wychowawczej. W przypadku Gimnazjum nr 23 to wychowanie patriotyczne.
Zarówno uczniowie, jak i rodzice zdecydowanie opowiedzieli się za dwiema kandydaturami: Tadeusza Czackiego i Szarych
Szeregów. Wkrótce ta ostatnia kandydatura zwyciężyła większością głosów.
O trudnościach nikt już nie pamięta
Spraw do załatwienia było wiele, o wiele za dużo, jak na placówkę ze skromnym budżetem. Pomogli rodzice, sponsorzy,
a także władze miasta. Ufundowano sztandar. Skarbnicy klasowi rozprowadzali wśród rodziców Cegiełki Fundacyjne
o nominale 5 i 10 zł. Wszystkie rozeszły się w mgnieniu oka.

26 marca 2013 roku – nadanie imienia, odsłonięcie nowej tablicy z patronem Szkoły
W Gimnazjum nr 23 prowadzimy zajęcia ze sztuk walki od co najmniej pięciu lat, a Pani Dyrektor i Grono Pedagogiczne znamy
tylko z dobrej strony. Nie mogło zatem być niespodzianki. To najważniejsze w życiu Szkoły wydarzenie odbyło się tak, jak
niemal każda uroczystość wojskowa – z ceremoniałem. To rzadka umiejętność, której sprostali sami uczniowie, nauczyciele
i rodzice. Oczywiście pomogli sponsorzy, patrioci i darczyńcy.
Szare Szeregi - dziś mija dokładnie 70 lat od "Akcji pod Arsenałem"
Szare Szeregi to kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej podczas II
wojny światowej. Organizacja została powołana 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady
Harcerskiej. Do najważniejszych akcji Szarych Szeregów należy zaliczyć:





26 marca 1943 – Akcja pod Arsenałem – odbicie 25 więźniów z niemieckiego konwoju policyjnego, w tym Jana Bytnara
"Rudego", który zmarł po trzech dniach od ran, jakie hitlerowcy zadali mu podczas przesłuchań. Po akcji zmarli również:
"Alek" – Aleksy Dawidowski i "Buzdygan" – Tadeusz Krzyżewicz. Akcją dowodził Stanisław Broniewski "Orsza"
z zastępcą Tadeuszem Zawadzkim "Zośka";
20 maja 1943 Celestynów – odbicie transportu więźniów do Oświęcimia;
1 lutego 1944 - akcja Kutschera – udany zamach na komendanta warszawskiej policji i SS Franza Kutscherę. Niemcy
wstrzymali egzekucje dokonywane wcześniej publicznie na ulicach miasta.

W trakcie powstania Warszawskiego, najmłodsi harcerze Szarych Szeregów „Zawiszacy” zajęli się organizowaniem Harcerskiej
Poczty Polowej. Na ulicach stolicy zawisło 40 skrzynek, a małoletni listonosze, z narażeniem życia, dostarczali przesyłki
adresatom.
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