Życzenia od Rady Rodziców
z okazji 60-lecia Szkoły

Był rok 1957 gdy Szklana Szkoła, jak o niej wówczas mówiono, otworzyła swoje podboje dla
młodego gdyńskiego pokolenia. Nowoczesny budynek Szkoły Podstawowej nr 14 miał
pomieścić 900 uczniów, mieszkańców nowego śródmieścia. Jednak już w roku szkolnym
1957/58 przyjęto do szkoły 1 400 uczniów. Szkoła przyjęła pod swój dach 4 razy więcej
dzieci niż uczy się ich obecnie. W latach 60 placówka rozwijała się na miarę ówczesnych
możliwości.
I przyszedł rok 1973. Na wniosek Gdyńskiej Rady Miejskiej oraz Kuratorium Oświaty decyzją
Ministerialną Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdyni otrzymała profil sportowy. Na wzór NRD w
owym roku powstało w Polsce około 50 szkół sportowych o różnych profilach. W
województwie gdańskim profilowano 3 szkoły w Gdańsku, jedną w Tczewie i Naszą szkołę w
Gdyni.
Gdyńska Szkoła Sportowa za sprawą dyscyplin prowadzonych przez SKS Start Gdynia
otrzymała specjalizację : Siatkówka i Koszykówka. W tamtym czasie reprezentacje klubowe
gdyńskiego Startu rywalizowały w rozgrywkach pierwszoligowych.
Jednym z kilku powodów powołania Szkoły Sportowej w Gdyni była malejąca ilość uczniów
ze Śródmieścia. Pozbawiono więc szkołę rejonizacji, a dzieci postanowiono dowozić do
centrum szkolnymi autobusami. Bywały lata, że dowożono 350 dzieci dwoma autobusami z
Chyloni i Obłuża. Czy ktoś z Państwa pamięta szkolny autobus, a może są wśród nas Ci co
nimi podróżowali? W końcu był to obiekt westchnień wielu gdyńskich uczniów.
Dzisiaj 60-lecie Szkoły , doskonała okazja do spotkania po latach.
To również doskonały moment, aby życzyć szczęśliwej Jubilatce by była
nowoczesną Szkołą Sportową, Szkołą na miarę XXI wieku, by ucząca się w niej młodzież
mogła osiągać najwyższe wyniki w nauce i w sporcie, w perspektywie naszego miasta,
regionu i kraju.
Życzymy Szkole Sportowej w Gdyni by przyciągała najlepszych !
Życzymy, by Ci Najlepsi uczyli się w bardzo dobrych warunkach, by byli nauczani i trenowani
przez najwyższej klasy specjalistów z danych dziedzin dla Dumy Szacownej Jubilatki.
Niech żyje nam 100 Lat !

