Szkołę otwarto 2 września 1957 roku. Do szkoły zapisało się 1210 dzieci, w tym 597 dziewcząt.
Utworzono 29 klas.
W końcu pierwszego roku szkolnego liczba uczniów wyniosła 1221, promowano 1047.
W pierwszym roku istnienia szkoły powstała biblioteka, która zgromadziła 563 książki i miała
wielu czytelników.
Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 1957/58 składała się z 31 nauczycieli, a w następnym
roku z 29.
2 września 1962 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte.
W roku szkolnym 1970/71odbył się remont szkoły i boiska. Wtedy też rozpoczął swoją
działalność balet i chór szkolny.
W roku szkolnym 1971/72 powstał Klub Sympatyków Budowy Pomnika Jana Heweliusza w
Gdańsku współpracujący
z Klubem „Neptun” przy TPD w Gdańsku. Nasza szkoła miała duży wkład w akcji budowy pomnika.
W tym samym roku sprowadzono z Włoch prochy bohatera II wojny światowej, majora Henryka
Sucharskiego. Z tej okazji nauczyciele i uczniowie zobowiązali się do zebrania kwoty 22.540 zł. W
skład prac wchodziło m. in. zebranie 1.000 kg makulatury, przepracowanie 300 osobogodzin przy
porządkowaniu grobów żołnierskich czy 900 osobogodzin przy budowie boiska szkolnego.
17 grudnia 1971 roku naszą szkołę odwiedził Marek Perepeczko– znany pisarz, marynista, autor
słynnej serii dla młodzieży
o przygodach Dzikiej Mrówki i jej brata.
W roku szkolnym 1972/73 szkoła obchodziła następujące rocznice:
 500– lecie urodzin Mikołaja Kopernika
 200– lecie powstania Komisji Edukacji Narodowej
 175 rocznicę powstania Hymnu Narodowego
 150 rocznicę śmierci Józefa Wybickiego
 100 rocznicę powstania Polskiej Akademii Nauk

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1975/76 odbyło Się nie tradycyjnie 1 września, lecz 21
sierpnia.

W roku szkolnym 1985/86 w klasach I-III trwała akcja pod nazwą „szklanka mleka”. Nasza
szkoła została też triumfatorem zespołowym konkursu marynistycznego z okazji 60– lecia Gdyni.
Działało też Szkolne Koło Ligi Morskiej, które liczyło 130 uczestników.
W roku 1990 ukazywało się nieregularne pismo SP nr 45 pt. „Nasze ABC”, które później
zmieniło tytuł na „Przecinek”.
9 maja 1990 roku odbyło się spotkanie delegacji szkół w celu założenia klubu szkół noszących
imiona związane
z Westerplatte.
3 marca 1991 roku w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego ks. Zbigniew Drzał
poświęcił sztandar naszej szkoły.
31 listopada 1991 roku naszą szkołę odwiedził ks. Biskup Tadeusz Gocłowski.
27 marca 1993 roku odbył się w naszej szkole, wzorem „Wielkiej Orkiestry Świątecznej
pomocy” Jerzego Owsiaka, koncert Pt. „Dzieci Dzieciom”. Wystawiono sztukę „Mały Książę” oraz
zorganizowano koncert muzyki poważnej.
We wrześniu 1995 roku rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 1000– lecia Gdańska. 8
marca 1996 roku na zaproszenie Zakładu Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Gdańskiego przebywała
w naszym mieście grupa szwedzkich studentów z Uniwersytetu w Linkoping. Grupa ta odwiedziła
naszą szkołę. Tematem zajęć nauczycielskich była „Drama”.
26 września 1997 roku rozpoczęliśmy obchody 40– lecia istnienia naszej szkoły.
W 1999 roku szkoła przystąpiła do realizacji Europejskiego Programu Edukacyjnego
Sokrates– Comenius. Rozpoczął działalność Klub Europejski.
W 2001 r. naszą szkołę odwiedziła grupa uczniów, wraz z nauczycielami z Ukrainy.
W maju 2002 roku, nasi uczniowie goszczący wcześniej ukraińskich kolegów, przebywali w
Odessie na Ukrainie.
W roku 2002 rozpoczęliśmy obchody 45– lecia szkoły. Jubileusz 45-lecia szkoły był piękną i
wzruszającą uroczystością , na którą przybyli honorowi goście oraz Pan Prezydent Paweł Adamowicz.
Już w przyszłym roku szkolnym czekają nas obchody 50- lecia szkoły, do których zaczynamy
przygotowywać się małymi kroczkami. W dniach 21-26.10.02 nasza szkoła stała się placówką
międzynarodową, bowiem przez pięć dni w codziennej pracy i działaniach brały udział delegacje
ze szkół z Niemiec, Portugalii i Szwecji – w ramach realizacji projektu „Europa wielokulturowa”.
Niecodzienne odwiedziny miały miejsce na przełomie 2002 i 2003 r. Uczniowie przez kilka dni
opiekowali się Travel Buddy- misiem podróżującym po szkołach całego świata.

19 marca 2003 r. odbyło się w murach naszej placówki spotkanie osób zaangażowanych w praca na
rzecz dzielnicy Pt. „Wrzeszczanie dla Wrzeszczan”. W spotkaniu udział wzięła pani Anna Fotyga
(ówczesna Wiceprezydent Miasta Gdańska).
Od 6 do 12 maja 2003 r. odbywała się międzynarodowa wymiana uczniów Ukraina- Polska, Odessa –
Gdańsk. Uczestnicy wymiany spotkali się także z konsulem generalnym Ukrainy.
W maju 2003 r. odbył się X zjazd szkół noszących imię Bohaterów Westerplatte. Oczywiście nie
zabrakło licznej delegacji z naszej placówki.
5 czerwca 2003r. przeprowadzono w szkole referendum wśród uczniów w sprawie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Głosów na „tak” oddano 178 ( z 312), co stanowiło 78%
uprawnionych.
W dniach od 6 do 9 listopada w Turku (w Finlandii) miała miejsce 5 generalna konferencja i obrady
Światowego Parlamentu Dzieci. Polskę reprezentowała uczennica naszej szkoły Milena
Rudzińska.
13 listopada 2003 zostały zainicjowane spotkania z cyklu „ Poczytaj mi…proszę”. Pierwszym
gościem był pan Marek Kamiński – podróżnik i polarnik, który jako pierwszy człowiek na świecie
w ciągu jednego roku zdobył oba bieguny. Pan Kamiński czytał dzieciom „120 przygód Koziołka
Matołka” .
Kolejnymi gośćmi byli:
p. Katarzyna Żelazek- dziennikarka,
p. Wojciech Sulęciński - redaktor Gdańskiego Ośrodka TVP,
p. Florian Staniewski – aktor Teatru Wybrzeże, p. Piotr Świąc- redaktor Gdańskiego Ośrodka
TVP,
ksiądz Piotr Krakowiak- dyrektor Gdańskiego Hospicjum,
p. Beata Kamińska - pływaczka, złota medalistka w stylu klasycznym ,
p. Bogusław Olszonowicz – dziennikarz,
p. Michał Kochańczyk- podróżnik, alpinista,
panie siatkarki klubu „ Energia Gedania” oraz panie judoczki. Spotkania z cyklu „Poczytaj mi…
proszę” są realizowane do dnia dzisiejszego i cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów.
15. 03.04 po raz pierwszy odbył się w szkole (przygotowany przez nauczycieli naszej placówki z
okazji 65. rocznicy walk Westerplatczyków i wpisania Westerplatte na listę Pomników
Historii)Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bohaterach Westerplatte. Zmagania konkursowe
realizowane są corocznie aż do chwili obecnej.
W dawnej Hanzie – wspaniały festyn rodzinny w szkole i impreza na Starówce miał miejsce 15 maja
2004r.
27 września 2004r. gościliśmy w naszych murach delegacje szkół z Niemiec, Włoch, Słowacji, Węgier
i Cypru – było światowo!

14 października 2004r. kilkoro dzieci z naszej szkoły uczestniczyło w nagraniu specjalnego wydania
programu „ Od przedszkola do Opola”.
Grupy uczniów zwiedziły także redakcję „Dziennika Bałtyckiego” i rozgłośnię radiową . Odbyły
także rozmowy z poetką, pisarką, aktorami.
Cypr - to kolejny zakątek świata, który w dniach od 14 do 18 kwietnia 2004 podziwiała i poznawała
grupa uczniów naszej szkoły.
W dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2006 roku nasza placówka zamieniła się w cudowna i
niesamowitą krainę kreatywności - Fantazjanę.
17 lutego o godz. 17.00 zainicjowano cykl „Wędrówki po Wrzeszczu”. Pierwsze spotkanie
poprowadził dr Jakub Szczepański, który zaciekawił ponad 250 słuchaczy barwną opowieścią o
Wrzeszczu jaki był.
W listopadzie 2006 r. placówka otrzymała honorowy tytuł Mecenasa Fundacji „Pomóż i Ty”.
Wyróżnienie przyznano za wieloletnią współpracę SU z w/w instytucją.
W Ogólno-polskim Zlocie Świętych Mikołajów , który odbył się w Szymbarku w dniu 6 grudnia 2006
r. uczestniczyła liczna (60 osobowa) i wesoła reprezentacja naszej szkoły.
W Wigilii Podwórkowej zorganizowanej 8 grudnia 2006 r. przez Caritas, Zespół Pracy Socjalnej
MOPS i Komitet Inicjatyw Lokalnych wzięli udział uczniowie naszej placówki i świetlica
szkolna .
5 grudnia uczennice naszej szkoły zdobyły I i II miejsce w konkursie poetyckim „Strofy wiatrem
niesione”.
Podczas styczniowego spotkania opłatkowego , w którym uczestniczyli Pan Prezydent P. Adamowicz,
ksiądz Arcybiskup
T. Gocłowski i repatrianci, pani dyrektor I. Ferlin otrzymała piękne imienne podziękowanie za wkład
wniesiony w powrót repatriantów z Kazachstanu
W pierwszym półroczu roku szk.2006/2007 cała szkoła aktywnie brała udział w kampanii pomocy
dzieciom w Sierra Leone pod patronatem UNICEF. Wystawy, loteria, konkursy, spotkania
informacyjne, pokaz multimedialny –pomysłów nie brakowało.
Przez całą jesień zbieraliśmy kasztany w ramach akcji Wielkie Kasztanobranie, zimą datki na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcji „Uśmiech Przyjaciela” a wiosną nakrętki z butelek
– ponad 20.000 sztuk.
9 lutego 2007r. nasza szkoła otrzymała podziękowania od Konsula Generalnego RP w Odessie za
zaangażowanie w rozwój kontaktów pomiędzy polskimi i ukraińskimi uczniami.
W roku szkolnym 2006/2007 zainicjowano działania Koalicji dla Wrzeszcza skupiającej organizacje
pozarządowe i instytucje prospołeczne. 16 czerwca 2007r. odbył się I Festyn Środowiskowy
przygotowany przez Koalicję (której liderem wybrano dyrektor Irolę Ferlin)
Historia szkoły na kartach kronik – zapis życia placówki, zapis życia ludzi związanych z nasza szkołą,
teraz już półwieczną.

