
Na drzewcu sztandaru umieszczono nazwiska osób szczególnie związanych ze szkołą. 

 

 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Michał Janocha 
Księża Biskupi przez kolejne 27 lat towarzyszyli naszej szkole w ważnych uroczystościach. 

 Ks. Proboszcz Wojciech Osial  
Od 16 lat pomaga nam być dobrą katolicką szkołą.  

 Śp. ks. Leon Kantorski, inspirator powstania naszej szkoły.  
Gwóźdź wbije bratanek księdza Leona Pan Roman Kantorski. 

 Śp. Pani Izabela Borosiewicz darczyńca naszej szkoły. 
Dzięki jej pomocy finansowej Pani Izabeli mogliśmy realnie myśleć o budowie. Gwóźdź wbije Pani 
Maria Chądzyńska, kuzynka Pani Izabeli 

 Siostra Lucyna Lubińska - Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Terezjanek. 
Siostry modlą się za nas. Czuwają razem z nami, byśmy byli godni Patronki - Świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus. 

 Pani Joanna Święcicka - Prezes Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. 
Klub przez 19 lat prowadził nasze szkoły i zawsze nas wspierał. 

 Pan Grzegorz Dąbrowski - dyrektor szkoły. 
Był w gronie współzałożycieli szkoły i od 27 lat kieruje naszą placówką, ojciec trójki absolwentów 
naszych szkół 

 Pan Jan Gołąb - Prezes Zarządu Komitetu Budowy. 
Współzałożyciel szkoły, od 15 lat kieruje Komitetem, ojciec dwójki absolwentów aktualnie wnuczka 
Pana Jana rozpoczęła naszą zerówkę 

 Pan Stefan Żółtowski - Wiceprezes Zarządu Komitetu Budowy 
W komitecie jest odpowiedzialny za sprawy architektoniczne i budowlane. Ojciec trójki absolwentów. 

 Pani Hanna Gradkowska - nauczycielka przyrody i biologii. 
Współzałożycielka szkoły, pracuje w niej od 27 lat, mama dwójki absolwentów, dwóch wnuków uczy 
się aktualnie w naszej szkole podstawowej 

 Pani Agata Jęda - nauczycielka nauczania początkowego. 
Przedstawicielka absolwentów i młodszego pokolenia nauczycieli. Ukończyła naszą szkołę 20 lat temu. 
Syn Pani Agaty jest tegorocznym pierwszoklasistą. 

 Pani Barbara Peplińska - przedstawiciel Rodziców i członek Zarządu Komitetu. 
Mama czwórki absolwentów naszych szkół. Najmłodszy syn uczy się w gimnazjum. 

 Pani Romualda Kołakowska-Hamada - księgowa szkoły, przedstawiciel pracowników 
administracji.  

Ze szkołą związana od samego początku. Mama absolwenta. 
 Pani Anna Jarco, sekretarka szkoły.  

Uczestniczy w życiu szkoły od początku jej istnienia. Wychowała czwórkę absolwentów. Wnuczka 
rozpoczęła naukę w zerówce. 

 


