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Nasza Szkoła istnieje już 60 lat. 

 

Nie sposób zapomnieć wydarzeń i ludzi, których zaangażowanie i praca przyczyniły 

się do rozwoju szkoły oraz wpłynęły na wychowanie i sukcesy uczniów. Wszystkim, którzy 

mieli udział w tworzeniu historii Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie: Dyrektorom, 

Nauczycielom, Pracownikom administracji, Pracownikom obsługi szkoły, Uczniom, 

Rodzicom, Babciom i Dziadkom oraz wszystkim Współpracownikom bardzo serdecznie 

DZIĘKUJEMY 

Na łamach naszej gazetki zamieściliśmy wspomnienia byłych i obecnych nauczycieli 
SP 215-tej: Pani Anny Szeląg, Pani Waldemary Anny Fiszer, Pani Krystyny Domańskiej, Pani 
Wiesławy Inglot, Pani Edyty Trębickiej, Pani Anny Więckowskiej, Pani 
Agnieszki Fijałkowskiej. 

Reporterzy koła ,,Mały Reporter” przeprowadzili również wywiady: z Panią Małgorzatą 
Rydzewską, Dyrektorem naszej szkoły, z Panem Burmistrzem Tomaszem Kucharskim, z Panią 
Ewą Szulińską, która 20 lat prowadzi w naszej szkole koło ,,Mały Reporter”. 

Zachęcamy również do przeczytania wspomnień Pani Joanny Osowskiej, która w roku 1964, 
jako 7-letnia dziewczynka rozpoczęła edukację w naszej szkole. Polecamy wspomnienia córki 
autora hymnu naszej szkoły, Pani Danuty Bogusz-Osęki oraz Pani Ryszardy Pełczyńskiej. 

Jesteśmy wdzięczni, że swoimi wspomnieniami podzielili się równiej absolwenci naszej 
szkoły. 

Niestety nie mogliśmy uświetnić tego JUBILEUSZU i spotkać się wspólnie w szkole, 
z powodu panującej pandemii, dlatego szczególnie gorąco zapraszamy Wszystkich do 
przeczytania listu skierowanego do całej społeczności szkolnej, napisanego przez Panią 
Dyrektor Małgorzatę Rydzewską. 
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Aleksandra Dobierska7 b 
Agata Matraszek 7 b 
Dominika Narecka 7 b 
Bruno Karwacki 3 d 
Mikołaj Karwacki 6 c 
Barbara Maćkowska 3 a 

Zofia Maćkowska 3 a 
Ala Szumańska 3 a 
Dawid Karwacki 1 b 
Kuba Czemerys 3 a 
Ala Czemerys 3 a 
Karolina Miękus 3 a 

Zuzanna Biernacka 3 a 
Wanda Oborska 3 a 
Anna Szybkie 1 b 
Zofia Grabowska 2 c 
Aleksandra Maćkowska 5 a 
 

 

Nauczyciele przygotowujący jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie 2020 / 2021 

Jolanta Chojnacka 
Małgorzata Izdebska 
Krzysztof Jankowski 

Anna Kowalczuk 
Kinga Rzeplińska 
Joanna Stefaniak 

Magdalena Urbańska 
Sylwia Woś 
Marlena Żądełek 

 

Opiekun koła „Mały Reporter” 2001 / 2021 

Ewa Szulińska 
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List Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 215 

im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

z okazji 60–lecia działalności placówki 

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Absolwenci, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Szanowni 

Państwo! 

 

Rok 2020/21 jest już sześćdziesiątym z kolei rozdziałem w historii naszej szkoły. 

Każdy z nich to opowieść o ludziach, którzy w tych murach pracowali, uczyli się, 

osiągali sukcesy - te wielkie i te mniejsze, czasem mierzyli się z trudnościami, a czasem głęboko 

przeżywali porażki. 

To oni przez lata tworzyli historię naszej szkoły, a dziś tworzymy ją my wszyscy. 

Sześćdziesiąt lat to bardzo dużo czasu, to księga wielu różnych wydarzeń w życiu człowieka. 

Z dziejami szkoły jest podobnie. W ciągu minionych dziesięcioleci powstała zatem 

opowieść o ponad siedmiu tysiącach uczniów, którzy opuścili jej mury jako absolwenci, o wielu 

dziesiątkach nauczycieli przekazujących swoją wiedzę najlepiej, jak potrafili, o licznych 

pracownikach administracji, o bardzo wielu ważnych, podniosłych momentach, budujących 

wspólnotę, kształtujących etos tego wyjątkowego miejsca. 

Wspominam z serdeczną wdzięcznością moich poprzedników, dyrektorów, kierujących 

szkołą przed laty: Pana Andrzeja Schiffersa, Panią Barbarę Dębowczyk, Panią Marię Ochocką. 

To dzięki ich wysiłkom nasza szkoła osiągała sukcesy i cieszyła się bardzo dobrą opinią 

w środowisku. 

Ten rok szkolny jest wyjątkowy - nie taki, jakim wszyscy chcielibyśmy go widzieć. 

Staramy się jednak wspólnie pokonywać wszelkie przeszkody, mając pewność, że już wkrótce 

wszyscy, całą naszą wspólnotą, powrócimy do klas i spotkamy się na szkolnych korytarzach. 

Przecież „żeby patrzeć w przyszłość, trzeba mieć marzenia …” – i my wszyscy je mamy, 

a więc najlepsze jeszcze przed nami. 

Co prawda nie możemy wspólnie, na świątecznym spotkaniu cieszyć się tym 

wspaniałym jubileuszem, jednak tu, na internetowej stronie szkoły wszyscy mamy szansę 

poczuć się wyjątkową wspólnotą, serdecznie związaną z naszą 215-stką. 

Codzienna, efektywna praca tak dużej placówki, jak nasza, jej pomyślne 

funkcjonowanie jest wynikiem dobrej współpracy z władzami oświatowymi. 

Dziękuję za zrozumienie naszych problemów i potrzeb oraz pomocne wychodzenie im 

naprzeciw przez minione lata. 
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Szanowni Rodzice! 

Jesteście najważniejszym, nieocenionym wsparciem dla Waszych dzieci, a zatem Wasze 

rozumienie misji szkoły i codzienna pomoc w jej funkcjonowaniu to wyraz troski o nie. 

Dziękuję za każdy przejaw życzliwości, współpracy, dbałości o dobre warunki pracy naszych 

uczniów i wspólne tworzenie szkolnej społeczności. 

 

Drodzy Uczniowie! 

Szkoła, w której spędzaliście i będziecie spędzać wiele godzin, ucząc się i spotykając 

z przyjaciółmi, jest, tak jak dla waszych poprzedników, miejscem realizowania planów, 

rozwijania zainteresowań, nawiązywania przyjaźni, miejscem wyjątkowo ważnym dla 

przyszłości każdego z Was. I właśnie takie jest jej zadanie. 

 

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele! 

Jesteśmy wszyscy spadkobiercami dzieła naszych poprzedników, tworzonego w tych 

murach przez dziesięciolecia. Tak, jak dotąd, z dumą i radością nieśmy to dziedzictwo przez 

następne lata, ku pożytkowi wszystkich naszych wychowanków. 

W taki sposób zapisujemy kolejne piękne rozdziały dziejów NASZEJ SZKOŁY. 

 

I Wy, nasi Absolwenci! 

Nieście wdzięczną pamięć o swojej Pierwszej Szkole wszędzie tam, gdzie teraz 

jesteście, w Ojczyźnie i gdzieś od niej daleko. 

 

 

Pielęgnujmy wszyscy wspólną tradycję i pamięć minionych lat, bo jest to nasze 

największe, najważniejsze i najcenniejsze bogactwo. 

Z życzeniami dla nas wszystkich, aby to, co dobre i piękne, towarzyszyło nam każdego 

dnia. 

 

 

 Małgorzata Rydzewska 

 Dyrektor Szkoły  
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Wywiad z Panią Małgorzatą Rydzewską, Dyrektorem naszej szkoły 

 

 

Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

W Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra 
Wysockiego pracuję 34 lata. 

Od kiedy jest Pani dyrektorem? 

Dyrektorem jestem od 1 września 2002 
roku. 

Jakiego przedmiotu Pani uczy? 

Od początku, kiedy zostałam zatrudniona 
w tej szkole uczę matematyki. 

Dlaczego wybrała Pani ten przedmiot? 

Rodzice zaszczepili we mnie zamiłowanie 
do gier logicznych. Od najmłodszych lat 
ćwiczyłam pamięć, logiczne myślenie, 
rozwiązując min. krzyżówki, łamigłówki, 
rebusy. Grałam również w szachy oraz 
w brydża. Przyswajanie wiedzy 
matematycznej przychodziło mi łatwo. 

Zajmowałam wysokie miejsca 
w konkursach nauk ścisłych i pewnie 
dlatego matematyka była mi pisana, jako 

droga życia� 

Czy lubi Pani swoją pracę? 

Praca nauczyciela jest bardzo 
odpowiedzialna, ale sprawia też wiele 
satysfakcji, gdy widzimy, jak młody 
człowiek rozwija swoje umiejętności i jest 
zmotywowany do nauki. 

Nasza praca wymaga stałego doskonalenia. 
Trzeba być otwartym na nowe pomysły 
oraz zaangażowanym w proces edukacyjno-
wychowawczy.  

Staram się dawać dobry przykład jako 
pedagog. Ponad 35-letnia praca w zawodzie 
daje mi radość z osiąganych sukcesów. 
Cieszę się również z postępów uczniów, 
którzy uzyskują wiele na miarę swoich 
możliwości. 

Jak wyglądała nasza szkoła, gdy zaczęła 

Pani w niej pracować? 

W 1986 roku rozpoczęłam pracę w SP 215 
na stanowisku nauczyciela matematyki. 
Zatrudniła mnie Pani Maria Ochocka, która 
uczyła biologii i była dyrektorem szkoły. 

W tych latach szkoła była jednozmianowa, 
zajęcia odbywały się do godz. 14.30. 
Uczniowie kończyli szkołę po ośmiu latach. 
Językiem obcym był jęz. rosyjski oraz jęz. 
angielski. Na zajęciach technicznych 
uczniowie szyli na maszynach, gotowali, 
uczyli się obrabiać drewno i metal. 

Ze stołówki szkolnej korzystało zaledwie 
kilkudziesięciu uczniów. Obecny basen 
Szuwarek, był wtedy przyszkolną 
pływalnią z małą tylko niecką. Tu odbywała 
się nauka pływania dla dzieci z dzielnicy. 
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Co się zmieniło od tego czasu? 

Na przestrzeni lat następowały reformy 
oświaty oraz zmiany w szkolnictwie. 

Nasza szkoła przekształcana była 
z ośmioklasowej w sześcioklasową 
placówkę. W rejonie szkoły powstawały 
nowe osiedla, coraz więcej dzieci 
przyjmowanych było do klas pierwszych. 
Tworzone były kolejne oddziały sportowe 
w dyscyplinie pływanie. Staliśmy się szkołą 
dwuzmianową z trudnościami lokalowymi. 
Nadzieją na poprawę warunków jest 
zapowiedziana rozbudowa. 

Których uczniów zapamiętała Pani 

najbardziej? 

Przeglądając kronikę szkoły wspominam 
absolwentów, którzy otrzymali Nagrodę 
Patrona Szkoły, zajmowali wysokie miejsca 
w konkursach, olimpiadach, zawodach 
sportowych. 

Wspominam tych, którzy wymagali 
wsparcia ze strony specjalistów 
i wychowawców. 

 

Czy ma Pani kontakt z uczniami, którzy 

są naszymi absolwentami? 

Nasza szkoła jest wielopokoleniowa, 
absolwenci przyprowadzają swoje dzieci, 

niektórzy pracują w naszej szkole jako 
nauczyciele. 

Czuję ogromną satysfakcję, ponieważ wielu 
absolwentów o mnie pamięta. Są wdzięczni 
za lata spędzone w SP 215. 

Śledzę losy absolwentów, ciekawa jestem, 
jak radzą sobie w szkołach, na studiach, 
w życiu prywatnym. 

Jak czuje się Pani w roli Dyrektora 

naszej szkoły? 

Stanowisko dyrektora zostało mi 
powierzone w 2002 roku. Wcześniej byłam 
wicedyrektorem. Wieloletnie 
doświadczenie na kierowniczym 
stanowisku niewątpliwie porządkuje moją 
wiedzę z zakresu zarządzania. Częste 
zmiany w systemie oświaty wymagają ode 
mnie zdobywania nowej wiedzy oraz 
ustawicznego szkolenia. Biurokratyczność 
w pracy narzuca konieczność wyrabiania 
wytrwałości w dążeniu do celu. Znam 
dobrze środowisko szkolne. Jestem dumna 
ze swoich uczniów. W szkole pracują 
wspaniali nauczyciele. 

Pracownicy administracji i obsługi są 
zaangażowani w funkcjonowanie szkoły. 
Rodzice wspierają nas w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym. 

SP 215 jest dla nas drugim domem. 

 

 

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu� 
Koło ,,Mały Reporter” 

Warszawa, luty 2021  
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Wywiad z Panem Tomaszem Kucharskim 

Burmistrzem Dzielnicy Praga-Południe 

 

Na czym polega Pana praca? Co należy 

do Pana obowiązków? 

Po pierwsze, burmistrz musi bardzo 
uważnie wsłuchiwać się w głos 
mieszkańców, co robię już od 14 lat. Polega 
również na tym, żeby realizować to, co jest 
możliwe, a co wydaje się niemożliwe. 
Bywa tak, że w kasie Urzędu brakuje 
środków (czyli pieniędzy) do wykonania 
wszystkich zgłoszonych przez 
mieszkańców potrzeb, w tym także szkoły. 
Burmistrz musi tak rozdzielić posiadane 
środki, by wszyscy byli w miarę 
zadowoleni. Żeby udało się pogodzić różne 
interesy. 

Moim obowiązkiem jest także 
nadzorowanie i wykonywanie uchwał 
podjętych przez Radę Dzielnicy. To radni, 
wybierani przez mieszkańców, rządzą 
dzielnicą. Decydują o głównych remontach 
i inwestycjach. 

Jak wyglądała Pana droga zawodowa, 

przed objęciem stanowiska burmistrza? 

W skrócie można powiedzieć: od szpitala 
do samorządu. Po studiach na AWF 
(Akademii Wychowania Fizycznego) 

pracowałem jako fizjoterapeuta, czyli 
rehabilitant w szpitalu. Pomagałem dojść 
chorym do sprawności fizycznej. Byłem też 
pracownikiem socjalnym i zastępcą 
dyrektora w OPS (Ośrodka Pomocy 
Społecznej), urzędnikiem w urzędzie jednej 
z dzielnic, trenerem sportowym. A od 14 lat 
piastuję urząd burmistrza Dzielnicy Praga-
Południe. 

Czy trudno pogodzić obowiązki 

burmistrza z obowiązkami rodzinnymi? 

Zostałem burmistrzem mając już dorosłe 
córki, panią architekt i panią prawnik, które 
mają swoje życie i rodziny. Jestem 
dziadkiem, mam dwie wnuczki – Maję 
i Helenkę oraz wnuczka Leo. Wracając do 
pytania... Żeby chcieć dobrze wykonywać 
pracę burmistrza, potrzeba olbrzymiego 
zaangażowania. Dzisiaj, po kilkunastu 
latach pracy, jest mi już łatwiej zaplanować 
pracę, mam więcej doświadczenia, wiele 
rzeczy umiem przewidzieć. Jednak podczas 
pierwszej kadencji pracowałem zwykle po 
12 godzin dziennie. Kierowanie pracą 
ponad 300 osób w samym urzędzie 
i olbrzymiej rzeszy pracowników 
dzielnicowych instytucji jest dość 
skomplikowane. A zarządzanie budżetem 
w wysokości blisko 800 milionów złotych 
bardzo odpowiedzialne! 

Żona to rozumie. Godząc się na podjęcie 
przeze mnie takiej funkcji zawarliśmy 
pewien układ, poszliśmy na kompromis. 
Żona wie, czym się zajmuję i rozumie, jak 
dużo czasu wolnego mi zajmuje praca, ale 
chyba już się przyzwyczaiła. Wie, że 
traktuje te pracę jako swego rodzaju misję. 

Jakie są Pana marzenia związane 

z Dzielnicą Praga-Południe? 

https://www.pragapld.waw.pl/assets/2019/luty/zdj2.jpg 
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Przede wszystkim pragnę podkreślić, że 
bardzo wiele udało się zrobić w naszej 
dzielnicy. Zanim rozpocząłem pracę jako 
burmistrz, przygotowaliśmy w gronie 
ekspertów takie założenia, czego 
chcielibyśmy dokonać, co zmienić na 
lepsze na Pradze-Południe. I z dumą mogę 
powiedzieć, że już po drugiej kadencji 
moich rządów, czyli po 8 latach, udało się 
większość tych zamierzeń zrealizować. Ten 
dokument jest zresztą do wglądu i można 
sprawdzić, czy nie kłamię. Nadal idziemy 
drogą wytyczona przed laty. To nie 
działania chaotyczne, ale przemyślane. 
Konsekwentnie realizujemy nasze pomysły. 

To, co uważam za ważne, to ciągłość 
działania. Zarówno ja, jak i przewodniczący 
Rady Dzielnicy i kilkoro radnych 
pracujemy razem wiele lat i realizujemy 
wspólnie ten program. Dopisujemy do 
tamtego programu nowe wyzwania, zgodne 
z kierunkiem naszych działań. 

Chcemy, żeby nasza dzielnica opierała się 
na trzech filarach: zieleni, sporcie 
i kulturze. Dlatego wybudowaliśmy 
i zmodernizowaliśmy parki w naszej 
dzielnicy: OPAK, Polińskiego, Znicza, 
,,Leśnika" czy nad Balatonem. 
Uratowaliśmy działki przy Waszyngtona 
przed zakusami deweloperów. 

Praga-Południe jest także dzielnicą sportu. 
Na naszym terenie wzniesiono największy, 
najpiękniejszy i najnowocześniejszy 
w Polsce stadion PGE Narodowy. U nas 
zorganizowano Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej 2012. Wspieramy kluby 
sportowe, budujemy obiekty przyszkolne, 
„Orliki", mamy baseny i korty tenisowe. 
Ostatnio odzyskaliśmy dla sportowców 
stadion lekkoatletyczny przy 
ul. Podskarbińskiej i tereny po byłym 
klubie Orzeł. 

Jesteśmy także dzielnicą pełną kultury. 
Wciąż czekamy na działania rządu, by 

wznieść przy ul. Grochowskiej 
najnowocześniejszą w Polsce salę 
koncertową Sinfonii Varsovii. Mamy 
Centrum Promocji Kultury, Prom Kultury 
Saska Kępa, Klub Kultury Seniora i całą 
sieć bibliotek. A niebawem otworzymy 
jeden z największych 
i najnowocześniejszych w Warszawie 
domów kultury – Terminal Kultury 
Gocław. 

Dbamy o zrównoważony rozwój dzielnicy. 
Przypomnę tylko, że Praga-Południe nie 
ucierpiała podczas wojny tak, jak 
lewobrzeżna część stolicy. Domy 
przetrwały, ale dzisiaj oznacza to, że 
większość z nich ma blisko sto lat!  

Bez ciepłej wody, bez kaloryferów. 
Chcemy, by w całej dzielnicy mieszkańcy 
mieli ciepłą wodę w kranach i gorące 
kaloryfery, czemu służy realizowany przeze 
mnie program walki z ubóstwem 
energetycznym, polegający głównie na 
przyłączeniu kamienic komunalnych do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Walczymy, 
żeby nie było kopciuchów, czyli pieców 
zatruwających powietrze, którym wszyscy 
oddychamy. 

Udało nam się ucywilizować zaniedbane 
tereny Gocławka. Jeszcze kilkanaście lat 
temu były tu polne drogi i chylące się do 
upadku chatki. Teraz to nowoczesna, wciąż 
rozwijająca się dzielnica XXI wieku. 

Jak Pan ocenia swoje relacje 

i współpracę ze SP nr 215? 

Uważam społeczność Szkoły nr 215 za 
szalenie aktywną. Rodzice i kadra 
pedagogiczna umieją walczyć o dobro 
uczniów. 

Czy są plany dotyczące rozbudowy 

naszej szkoły? 

Oczywiście. To nasz priorytetowy obecnie 
cel wśród inwestycji oświatowych. W tym 
celu zakupiliśmy działkę na wprost 
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głównego wejścia do szkoły, gdzie – 
w miarę posiadanych środków – 
wybudujemy salę gimnastyczną i sale 
lekcyjne. Całość połączymy z głównym 
budynkiem specjalnym łącznikiem 
przebiegającym nad ulicą. 

Co Pan sądzi na temat współczesnego 

szkolnictwa? 

Nie jestem ekspertem oświatowym, żeby 
wypowiadać się na temat systemu oświaty, 
na przykład czy gimnazja były potrzebne, 
czy też nie, ale jako polityk chciałbym 
zwrócić uwagę na pewną bardzo 
niebezpieczną tendencję. Uważam, że 
największym zagrożeniem dla 
współczesnej szkoły są zmiany 
dokonywane w podstawach programowych. 
W podręcznikach i treściach nauczania. 
Głównie historii. Interpretuje się ją na 
nowo, produkuje się nowych bohaterów... 

Jak Pan wspomina swoją szkołę? 

Szkoła rodzi zawsze wspomnienia 
przyjaciół i niektórych nauczycieli. Miałem 
wspaniałych jednych i drugich. Lubiłem 
swoją podstawówkę i liceum, a wiele 
przyjaźni przetrwało do dziś. 

Gdy ja chodziłem do szkoły, też zmieniano 
historię Polski. Wbijano nam do głowy kult 
Związku Radzieckiego i rewolucji 
październikowej. Ale to była ideologia 
antynarodowa, która przyszła zza granicy, 
obca, a w kontrze do niej uczyliśmy się sami 
o Armii Krajowej i Powstaniu 
Warszawskim. To nas jednoczyło 
przeciwko władzy komunistycznej. Teraz 

zauważyć można na przykład delikatne 
zamazywanie etosu AK na rzecz tzw. 
żołnierzy „wyklętych". Przeinacza się 
fakty, manipuluje nimi. Nie ma na to mojej 
zgody. Uważam, że w przyszłości, podlane 
jeszcze narodowo-katolickim sosem, może 
to zrodzić trudne do rozwiązania problemy, 
bo rodzi szowinistyczne, nacjonalistyczne 
postawy. Może „uwieść" wiele umysłów 
i zepchnąć ludzi na złą drogę. 

W nauczaniu zapomniano także o tak 
ważnym dla współczesnej historii 
przełomie roku 1989, gdy podczas 
bezkrwawej rewolucji narodziła się 
samorządna, demokratyczna Polska. 

Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

Jestem byłym sportowcem, przez wiele lat 
trenowałem podnoszenie ciężarów, więc 
z racji tych zainteresowań staram się 
regularnie ćwiczyć, jeśli mogę to na 
siłowni. Ponieważ urodziłem się pod 
Warszawą, wśród sosnowych lasów, 
uwielbiam do dziś spacery po lesie i każdą 
wolną chwilę staram się spędzać wśród 
drzew, na działce. 

Co uważa Pan za swoje największe 

osiągnięcie życiowe? 

Mam poczucie satysfakcji z tego, co robię. 
Gdy się lubi swoja pracę, to podobno się nie 
pracuje, tylko realizuje marzenia. Nie mam 
poczucia straconego czasu. Mam za to 
poczucie, że w wielu sprawach nie 
zawiodłem. Zarówno innych, jak i siebie. 
Co nie znaczy, że wszystko wyszło idealnie. 

 

Koło ,,Mały Reporter" bardzo dziękuje Panu za poświęcony czas i udzielenie wywiadu.  

Warszawa, luty 2021r. 
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Wspomnienie o Władysławie Malinowskim, autorze szkolnego hymnu 

 

 

 

Nieśwież, to niegdyś miasto w obrębie 
polskich granic, obecnie na terenie 
Białorusi. Powstało w XIII wieku. 
W okresie panowania litewskiej rodziny 
Radziwiłłów nastał w Nieświeżu czas 
prosperity do 1939 roku, Zamek i Stare 
Miasto pochodzą z tego okresu. Z tym 
miastem związany był poeta i tłumacz 
polskiego Romantyzmu, Władysław 
Syrokomla. 

Właśnie w tym mieście, 28 października 

1909 roku, przyszedł na świat mój ojciec, 

Władysław Malinowski, któremu 

poświęcam to wspomnienie. 

Ojciec miał czworo rodzeństwa, dwie 
siostry i dwóch braci. Dzieciństwo miał 
bardzo szczęśliwe, co przekładało się na 
wzory w jego rodzinnym życiu.  

W 1917 roku wyjechał na Podlasie, w 1932 
roku ukończył Szkołę Rolniczą 
w Żyrowicach, obecnie Białoruś. 

W 1935 r. zdał maturę w Warszawie. 
W latach 1938-1943 został wywieziony 
z żoną do Niemiec na roboty, do Nadrenii. 
Tam urodziła się moja siostra Wanda, która 
mając 16 lat zachorowała. Wtedy powstał 
utwór ,,Ochrzczona przerażeniem” oraz 
większość innych utworów. Ojca wówczas 
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zainteresowała zależność mimiki człowieka 
od jego nastroju. Twarz, oczy wyrażały tę 
zależność. Te nastroje odczytywał z twarzy 
ukochanej córki Wandy. 

Stworzył cykl prac dla Uniwersytetu 
Warszawskiego dla Wydziału Psychologii, 
część prac takich, jak rysunki namalowane 
twarze zastygłe w bólu, lub uśmiechu, 
wyrażające nastrój każdego z nas, gdy 
przeżywamy jakieś zdarzenia pozytywne, 
czy negatywne. 

Muzyka towarzyszyła nam zawsze. Ojciec 
grał na akordeonie i skrzypcach (był 
samoukiem). W każde święta 
rozbrzmiewały kolędy i pieśni 
wielkanocne. Uwielbiałyśmy z Rodzicami 
ten nastrój. Mamusia ładnie śpiewała. 

W 1946 roku urodziłam się ja – Danuta. 

Ojciec w latach 1949-1985 pracuje kolejno 
w banku w Warszawie, W Szkołach 
dziennych, dla pracujących, w Technikum 
Mechanicznym w Żyrardowie 
i Pruszkowie. 

W 1957 roku uzyskuje tytuł magistra 
filologii polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim. To w Bibliotece UW można 
w katalogu znaleźć utwory tego poety 
i pisarza. 

Zaczął pisać słowa i muzykę do pięknych 
utworów. Były to ,,My Metalowcy”, 
,,Walczyk Pruszkowa”, ,,Pieśń CBKO” ( to 
była Fabryka obrabiarek  w Pruszkowie 
oraz Centralne Biuro Konstrukcji 
Obrabiarek). Był mocno uczuciowo 
związany z Pruszkowem, pracował długie 
lata w szkolnictwie. 

Kiedy jego wnuczek Grzegorz uczęszczał 

do Szkoły Podstawowej nr 215 

w Warszawie przy ulicy Kwatery 

Głównej, ojciec kontynuował swoją 

pracę w szkole. Był nauczycielem śpiewu. 

Napisał dla niej hymn w 1980 roku, 

podkreślając postać Piotra Wysockiego, 

który jest patronem tej szkoły 

(http://www.sp215.info/s2/dokumenty/hymn_sp215.pdf). 

Władysław Malinowski był aktywny na 
wielu niwach. Należał do klubu Literatów 
ZNP w Warszawie, wyjeżdżał w plenery, 
malował. Będąc w sanatorium wcielał się 
w rolę wodzireja na wieczorkach 
integracyjnych, pisał kuplety, tworzył małe 
teatrzyki, scenki, skecze itp. 

Był doceniany przez kompozytora Adama 
Suzina, krytyka literackiego Aleksandra 
Jackowskiego, który był autorem czterystu 
tekstów o sztuce ludowej współczesnej oraz 
jurorem konkursów ,,Małe ojczyzny”. Ojca 
wiersze określił, jako dojrzałe, ciekawe 
i przyjemne. 

Ojciec zawsze powtarzał, żeby nie ganić 
jego stylu pisania (nie zawsze dla nas 
zrozumiałego), bo jest zgodny z jego 
sposobem postrzegania zmysłowego. 

W malarstwie widać było najbardziej 
złożoność jego psychiki, to czy malował 
wyraźnie, jakich używał kolorów, co było 
tematem tych prac. Przelewał swoje i nasze 
uczucia na papier, sztalugę, muzykę. 

Lecz melodie były raczej wesołe. Miał dużo 
optymizmu, nie lubił narzekać, zawsze 
szukał rozwiązania. W życiu codziennym 
był wyrozumiały dla ludzi, którzy go 
akceptowali i rozumieli. Dla laików jego 
twórczości miał tylko jedno powiedzenie – 
musisz myśleć tak, jak ja, to zrozumiesz.  

Poprzednio wspominany krytyk literacki 
Aleksander Jackowski określa autora 
obrazów tak: 

,,niewielki, czujny, skupiony, niesłychanie 
żywa, wyrazista twarz starego nauczyciela, 
na rysunkach powtarza nieświadomie 
własne rysy”. Krytyk ten zauważa, będąc 
w domu Władysława Malinowskiego, 
jeszcze jedną osobę – Panią Domu i mówi 
,,… co za kontrast. Twarz gładka, bez 
zmarszczek (mama miała 66 lat), czasem 
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pojawia się na niej jakby zarys uśmiechu, 
zażenowania, dumy?”. 

To moja MAMA.  

Władysław Malinowski, długoletni 
nauczyciel, promuje bliższe zapoznawanie 
nastrojów człowieka, przy pomocy mimiki 
oraz jego zachowania. 

Cel w tym jedyny – budzenie w ludzkich 
sercach wzajemnego szacunku 
i umiłowania się. 

Uzasadnienie to znalazło odzew w Trylogii, 
20-tu tomikach wierszy, 5 utworach 
dramatycznych na scenę, skomponował 10 
utworów muzycznych, wyrzeźbił w glinie 
wiele zasadniczych mimik i opracował je 

graficznie. Wyrazy twarzy zastygły na 
zawsze. 

Redaktor Wacław Sadkowski tak pisał: 

,,Poezja Władysława Malinowskiego 
przemawia żarliwością i szczerością 
wyrażonych w niej uczuć, czystym 
i wzniosłym klimatem moralnym, 
bezkompromisowością, z jaką traktuje 
autor moralną wartość życia i człowieka”. 

Tak pisał mój ojciec: 

,,Rodzina bez dzieci, to duży pokój bez 
krzeseł, istnienie moich dwóch córek 
nadawało sens naszemu (Jego i Mamy) 
życiu”. 

 

 

 

Z całego serca dziękuję za pamięć i szacunek dla osoby mojego Ojca. 

Danuta Bogusz-Osęka, 
z domu Malinowska  
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Koło ,,Mały Reporter” bardzo dziękuje za wspomnienia 

Nauczycielce, która pracowała najdłużej w naszej szkole. 

 

 

… 215 to był mój drugi dom. Tu spełniłam swoje marzenia bycia nauczycielką. Trwało to 44 
lata. 

To tu spotkałam wspaniałych i życzliwych dyrektorów, 
cudowne koleżanki i kolegów, oddanych szkole 
rodziców i kochane dzieciaki, które były dla mnie 
źródłem energii, inwencji twórczej i dawały mi 
ogromną radość. Zawsze byłam dumna z osiągnięć 
moich wychowanków, ponieważ dawali mi wiele 
satysfakcji i zadowolenia. 

Wiem, że nic dwa razy się nie zdarza, lecz gdyby była 
taka moc, nie zmieniłabym nic. 

 

Nauczycielka Edukacji wczesnoszkolnej  

Wiesława Inglot  

 

Nauczycielka za swoje zasługi na rzecz oświaty otrzymała medal Komisji 

Edukacji Narodowej oraz Medal Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie. 
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Wspomnienia Pani Waldemary Anny Fiszer 

Nauczycielki uczącej w naszej szkole 30 lat języka polskiego 

 

Jesteś wiosną, jesteś majem 
Twoje włosy czesze wiatr 
Usta pełne są radości 
Oczy świecą jak blask gwiazd 

Idziesz łąką pełną kwiatów 
Słońce świecąc, daje blask 
Czoło marszczysz i wytężasz 
Na nie spada czaru czas 

Jesteś latem, jesteś barwą 
Kwiatów moc otacza Cię 
Zieleń krzewów i śpiew ptaków 
Sypia świergot, tonów kroć 

Czar kolorów Cię otacza 
Tworząc lekkość Twoich stóp 
Czas już wracać i zobaczyć 
Co znów nam przyniesie los 

Jest już jesień, patrzysz w okno 
Ciemno, szaro, mgła i deszcz 
Krople deszczu tworzą lawę 
Zimną, twardą jak ten czas 

Bo czas zimy się już skrada 
I w okowy chwyta nas 
Białym płaszczem cię otuli 
Ściśnie mocno, aż tchu brak 

A w tej bieli mroźno, zimno 
Będzie zawsze póki czas 

 

Tomik ,,Senny kontur”. Przemijanie 6 kwietnia 2011r. 

 

W Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego zaczęłam pracę w 1969 roku. 
Pracowałam 30 lat z wielką radością i satysfakcją. Zostawiłam w tej szkole swoje 
najpiękniejsze lata życia. Zostawiłam – młodość. Nie czułam pracy, ponieważ była to pasja. 

 

 

Prowadziłam przez kilkanaście lat 
Samorząd Szkolny, wydawaliśmy gazetkę 
ścienną – Aktualności. Członkowie 
Samorządu pod moim kierunkiem pisali 
artykuły i zamieszczali aktualne 
wydarzenia szkolne. Prowadziłam także 
przez cały czas swojej pracy ,,Koło 
Polonistyczne” dla uczniów zdolnych. 
Przygotowywałam uczniów do olimpiady 
polonistycznej z dumą mówię – 16 osób 
zdobyło na olimpiadzie I, II i III miejsca. 

Praca w kole była piękna, systematyczna, 
twórcza, uczniowie pracowali z wielkim 
zaangażowaniem. 

Ponadto przez cały czas pobytu w szkole 
prowadziłam ,,Koło Żywego Słowa”. 
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Później przekształciło się w ,,Kółko 
teatralne”. Wszelkie czołowe imprezy 
w szkole opierały się na występach moich 
uczniów. Były to wieczornice, dotyczące 
działalności Piotra Wysockiego – patrona 
naszej szkoły, w każdym roku dawaliśmy 
występ artystyczny w Cytadeli z tejże 
okazji. Duża ilość apeli w szkole 
organizowana była przez członków 
,,Żywego Słowa”. Imprezy cieszyły się 
dużym powodzeniem. Kiedyś, na takiej 
wieczornicy była inspektor Wydziału 
Oświaty – pani Cieślak. Powiedziała:  
,,…w tej szkole pracują gwiazdy”. Koło 
,,Żywego Słowa” to był mój ,,konik”. 
Pożyczaliśmy stroje z teatru. Były to czasy 
niezapomniane, piękne i bardzo dla mnie 
wzruszające.  

Pracowałam w tych latach, kiedy 
dyrektorem szkoły był Pan Andrzej 
Schifers, Pani Barbara Dębowczyk i Pani 
Maria Ochocka. Byli to dobrzy dyrektorzy, 
zaangażowani, wprowadzający w szkole 
dobrą atmosferę. 

Praca w szkole przynosiła mi wiele radości, 
bardzo lubiłam tę pracę. Po latach 
stwierdzam, to nie była praca – to pasja. Ale 
to zawdzięczam kadrze nauczycielskiej 
mojego Liceum Pedagogicznego. 
Skończyłam je w Lublinie, Ci nauczyciele 
dali nam wzory postępowania, życia i pracy 
zawodowej. 

Czas minął – zostały wspomnienia, ale 
piękne, rozrzewniające, rozczulające – czas 
nie wraca, a szkoda. 

Dziś, jako osoba prawie 80-letnia – pracuję 
nadal, od czasu pójścia na emeryturę. 
Pracowałam 44 lata, a mogłam tylko 30, nie 
wyobrażam sobie życia bez pracy 
dydaktycznej.  

Muszę przyznać, że byłam osobą bardzo 
wymagającą – może za wiele? Ale 
wymagano również ode mnie, tak mnie 
nauczono. 

Dziś należę do czterech stowarzyszeń poetyckich. Wydałam cztery tomiki poetyckie: 

1) ,,Senny kontur” 
2) ,,Płomień w bieli” 
3) ,,W kryształach czasu” 
4) „Świat elipsy” 

Są one w bibliotece Szkoły nr 215. 

W bieżącym roku 2021 otrzymałam srebrny medal za zasługi, jako Twórca kultury od 
Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. 

Myślę, że jest to dalszy ciąg mojej pasji. Pasji nad słowem i ze słowem. 

Dwa lata temu od Prezydent Miasta Pani Hanny Gronkiewicz Waltz otrzymałam medal za 
ponad 50-letnie pożycie małżeńskie.  

 

Waldemara Anna Fiszer  
Warszawa, marzec 2021r.  
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Pandemia ogarnęła Świat 
Przyszła, jako persona non grata 
Roztańczyła się – brzydota 
Bielą okryta 

Nieoczekiwana, niechciana 
Z uśmieszkiem kosi literatów 
Bawić się chce… 
Porywa do tanga poetów 

Muzyków, ludzi sztuki i nauki 
Zabiera wszystko i wszystkich 
Kogo tylko chce 
Nagle, zmienia rytm 

I do walca zaprasza… 
Kłania się –  
Bo chce witać denata 

Koniec, koniec! 
Długonogie czupiradło 
Koniec, koniec! 
Bezzębne imadło 

Świat urąga 
Przeklina cię 
A kysz – zmoro! 
A kysz – zarazo! 
A kysz! 

Pokona cię szczepionka 
Wyrwie kosę 
Zdusi szyderczy śmiech 

 

Waldemara Anna Fiszer, 2 lutego 2021r. 
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Spośród wielu wspomnień, które pojawiają się po 25 latach 
mojej pracy w Szkole Podstawowej nr 215, najbardziej utkwił 
mi w pamięci "Piknik-2004" z okazji przyjęcia Polski do grona 
krajów Unii Europejskiej. 

Atmosfera bycia Europejczykiem przenikała uczniów, ich 
rodziców i nauczycieli. Stroje uczniów, śpiewane piosenki, 
wystawy prac uczniowskich tworzyło atmosferę czegoś 
wielkiego i ważnego dla Nas i przyszłych pokoleń. 

 

Nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego w latach 1980 – 2005 

Krystyna Domańska 

 

 

 

Jako nauczyciel jestem związana z SP 215 
od 2002 roku, natomiast moja przygoda 
z tym miejscem zaczęła się już w 1973 roku. 
Wtedy zostałam uczennicą pierwszej klasy 
tej podstawówki. Ukończyłam ją w 1981 
roku i wspominam ten ośmioletni czas 
z ogromnym sentymentem. 

W mojej klasie, którą bardzo lubiłam,  
przeważali chłopcy, dlatego nie mogliśmy 
narzekać na nudę. Inicjatorem dobrego 
humoru był m.in. Tomek Sapryk, znany dziś 
aktor filmowy i teatralny. 

Pamiętam wszystkich moich nauczycieli, 
a zwłaszcza pierwszą wychowawczynię 
Panią Marię Rogalę, lekcje ulubionej 
matematyki z Panią Marią Krasnowską 

oraz występy w zespole mandolinowym, 
który prowadziła Pani Barbara 
Kosmowska. Przez dwa lata moim 
wychowawcą był Pan Andrzej Schiffers, 
który do 1980 roku pełnił też funkcję 
dyrektora szkoły. 

 

Anna Więckowska  

Warszawa, luty 2021r. 
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Wywiad z Panią Ryszardą Pełczyńską 

 

Pani Ryszarda Pełczyńska była wieloletnim pracownikiem naszej szkoły, gotowała pyszne 
obiady dla uczniów naszej szkoły. 

 

Ile lat pracowała pani w naszej szkole? 

 
W Szkole  Podstawowej nr 215 pracowałam 
27 lat, od 1975 r. do 2002 r.  
 
Co dzieci lubiły jeść najbardziej? 

 
Kotlety mielone, ziemniaczki i buraczki. 
Rosół, potrawkę z kurczaka i sałatę. Kotlety 
z piersi kurczaka oraz gotowaną 
marchewkę. 
 
Jak Pani wspomina pracę w naszej 

szkole ? 

 
Pracę w szkole wspominam bardzo miło. 
Przyjmował mnie do pracy Pan dyrektor 
Andrzej Schiffers, po nim była Pani 
dyrektor Barbara Dębowczyk, 
następnie Pani dyrektor Maria Ochocka - 
dusza człowiek. 

 Odchodziłam na emeryturę, , kiedy 
dyrektorem szkoły została Pani Małgorzata 

Rydzewska. 
 
Czy stołówka wyglądała tak samo jak 

teraz ?  

 
Stołówka była mniejsza jak obecnie, a przed 
stołówką był sklepik uczniowski. 
 
Czy  wyposażenie kuchni było podobne 

do obecnego ?  

 
Zaczynając pracę w szkole na wyposażeniu 
była kuchnia węglowa. Wydawanie 
obiadów odbywało się w drzwiach 
przejściowych miedzy kuchnia a stołówką, 
w których było okienko.  
 
6.Których uczniów wspomina Pani 

najmilej ?  

 

Wspominam dzieci naszych nauczycieli, 
czyli dzieci Pani Ani Szeląg i chłopców 
Lewandowskich. 

 

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu� 

Koło ,,Mały Reporter” 

Warszawa, luty 2021r. 
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Wspomnienia Pani Edyty Trębickiej, Dyrektora OPP nr 1 w Warszawie 

 

Szkoła Podstawowa nr 215 zaistniała 
w moim życiu, w 1990 roku; zaraz po 
przeprowadzce z Mokotowa na Grochów 
zaczęłam szukać szkoły dla mojej starszej, 
6 letniej wówczas, córki Jagienki. 

W okolicy panowała opinia, że to najlepsza 
z pobliskich szkół. Nie był to wprawdzie 
nasz rejon, ale złożyłam podanie o przyjęcie 
i Jagienka, a po 5 latach również młodsza 
córka Aleksandra, rozpoczęły naukę w tej 
szkole. Wkrótce i ja, na 10 lat zagościłam 
w szkole, jako nauczyciel - logopeda. 
Ponieważ równolegle pracowałam 
w sąsiadującym ze szkołą XII Ogrodzie 

Jordanowskim, w którym od 1996 roku 
piastuję funkcję dyrektora, pomysły na 
wspólne działania na rzecz lokalnego 
środowiska mieszkańców zaczęły się 
mnożyć. Uczestnicy zajęć pozaszkolnych 
w XII OJ w przeważającej większości byli 
uczniami SP 215. 

Znałam te dzieci i ich rodziny ze szkoły, 
z Jordanka i z sąsiedztwa, jako przyjaciół 
moich córek. Kilkoro nauczycieli 
pracowało zarówno w szkole, jak i w XII 
OJ. 

Bez trudu więc odbywał się przepływ 
informacji o potrzebach i możliwościach 
współpracy obu oświatowych placówek. 
Pamiętam wspólne plenerowe imprezy: 
„My w Europie” (z okazji wejścia Polski do 
UE), EKO pikniki, Dzień Ziemi 
z happeningiem po parku Leśnika, który 
przygotowali uczniowie 8 klas i wiele 
innych. Od wielu lat nie pracuję już 
w szkole, ale nadal mieszkam w okolicy, 
prowadzę Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 
Jordanek, powołane z przekształcenia XII 
Ogrodu Jordanowskiego, w którym 
nieprzerwanie oferujemy dzieciom 
i młodzieży zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia; 
organizujemy też imprezy i wydarzenia 
kulturalne, sportowe, rodzinne, często we 
współpracy z najbliższą nam Szkołą nr 215. 

Cały czas utrzymuję też przyjazne kontakty 
prywatne i służbowe zarówno z dyrekcją, 
jak i koleżankami nauczycielkami. 

 

Edyta Trębicka 

Warszawa, luty 2021r. 
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Przez 19 lat (od 1984r.) byłam 
nauczycielką klas 1-3 w Szkole 
Podstawowej nr 215. Jest to dla mojej 
rodziny miejsce wyjątkowe, ponieważ mój 
mąż w 1960 roku był uczniem klasy szóstej 
(przeszedł ze szkoły na Boremlowskiej) i tu 
ukończył klasę siódmą. Warto głośno 
mówić o tym, że od tamtego czasu nie 
powstała w okolicy żadna placówka 
oświatowa. Dzielnica nasza bardzo 
rozbudowała się - wyrosło bardzo dużo 
bloków, a więc i mieszkańców przybyło. 
Pamiętam, że w szkole były po dwie klasy 
równoległe, a lekcje trwały do godziny 
14:30, potem już były zajęcia kół 
zainteresowań. 

Gdy przechodziłam na emeryturę to 
w szkole było około 400 uczniów – już było 
po 3 klasy równoległe (2003r.). 

Do 215-tki uczęszczały również moje 
dzieci. Córkę moją pewnie znacie – od 
wielu lat jest nauczycielką (zagadka - która 
to Pani?). Policzyłam, że już 32 lata chodzi 
do tej szkoły. Myślę, że bardzo lubi „swoją” 
szkołę i nie może się z nią rozstać.  

To jest szkoła również moich wnuczek - 
Majki - 5 klasa i Poli z 7 klasy. Bardzo teraz 
tęsknią za powrotem do szkoły, bo niestety 
mamy czas pandemii Covid-19 i niestety od 
czterech miesięcy lekcje prowadzone są 
przez Internet. Brakuje Im kontaktów 
z koleżeństwem i marzą o lekcjach „na 
żywo” z nauczycielami. 

Współczuję uczniom, nauczycielom, że nie 
możecie teraz odbywać wycieczek. Brakuje 
wspaniałych lekcji muzealnych, wyjść do 
kina, teatru, spotkań koleżeńskich 
i wspólnie spędzanych przerw. Pamiętam, 
jak dzieciaki cieszyły się, gdy 
organizowane były imprezy klasowe, 
wyjścia na spektakle do teatru po południu. 
Takie wspólne spędzanie czasu bardzo 
integrowało, a szczególnie dłuższe 
– dwutygodniowe zielone szkoły (takie 

kiedyś bywały). Byliśmy w Wągrowcu nad 
uroczym jeziorem (zwiedziliśmy Biskupin, 
Gniezno i Poznań), a także w Mikołajkach 
(zachwycała nas Kraina Wielkich Jezior). 
Mieliśmy szczęście, że podczas naszych 
wyjazdów (wyżej wymienionych) 
panowała cudowna złota jesień i dzieciaki 
zachwycał się jesiennymi barwami drzew. 
To były wspaniałe lekcje w terenie. Z bliska 
obserwowaliśmy rykowisko jeleni 
i głaskaliśmy bobry w Popielnie nad 
Śniardwami. Lekcje matematyki, języka 
polskiego odbywały się codziennie, a więc 
program był realizowany na bieżąco. 
Mogłam bliżej poznać moich uczniów, 
obserwując ich zachowania w różnych 
sytuacjach. Dzieciaki tak polubiły spędzać 
czas ze sobą, że po powrocie zaczęły często 
się spotykać– zawiązywały się przyjaźnie, 
które do dziś przetrwały. 

Miło wspominam współpracę z rodzicami, 
chętnie pomagali w organizacji imprez, 
wyjazdów, wyjść do kina, teatru. 

Wspólnie z klasą przeżywaliśmy chwilę 
radosne, ale bywało, że na przykład ktoś 
zachorował i wówczas dzieciaki martwiły 
się i pisaliśmy listy oraz byliśmy 



WYDANIE SPECJALNE 2020 / 2021  MAŁY  20  REPORTER 

w kontakcie z rodzicami, żeby 
przekazywać korespondencję i lekcje. 
Cieszyła mnie wrażliwość większości 
dzieciaków. 

Teraz, gdy spotykam moich dawnych 
uczniów lub ich rodziców to wspominamy 
chwile spędzone w szkole. Opowiadają mi 
o swojej rodzinie, o tym co teraz się u nich 
dzieje i o losach Koleżeństwa. Są to miłe 
wspomnienia z naszej podstawówki.

Wszystkim Nauczycielom, Uczniom 
i Pracownikom szkoły życzę, aby praca 
powróciła do „normalności”, żebyście 
mogli miło wspominać Szkołę nr 215 i aby 
poprawiły się warunki lokalowe. Miejmy 
nadzieję, że zacznie się rozbudowa szkoły 
i nie skończy się na obiecankach.

 

Nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego w latach 1984 - 2003  

Anna Szeląg 

 

 

W związku z 60-leciem szkoły zostałam poproszona o napisanie wspomnień 
związanych z tym miejscem. Może niektórzy zadadzą sobie pytanie dlaczego akurat 
nauczycielka wychowania fizycznego?... 

 

Już śpieszę z odpowiedzią. Jak 
policzyłam do SP nr 215 chodzę już łącznie 
32 lata. Jak to możliwe? Otóż uczęszczałam 
do niej w latach 1982-1990, a pracować 
zaczęłam w roku 1997, no i zleciało. 

Jakie są moje wspomnienia, dużo się 
zmieniło i to na korzyść. Szkoła jako 
budynek nie jest większa, wręcz przeciwnie 
teraz jest więcej klas (kiedyś były tylko 
klasy A i B) więc wydaje się ciasna, za to 
jest dużo lepiej wyposażona, 
zmodernizowana, takie też mamy czasy. 

Ale szkoła to nie sale lekcyjne, nie tylko 
stołówka, basen, to ludzie i ich historie. 

Ja pamiętam doskonale jak wyglądała 
i gdzie była moja pierwsza sala lekcyjna, bo 
po 31 latach, w tej samej ławce usiadła moja 
córka, która jest obecnie uczennicą tej 
szkoły. Pamiętam, gdzie była pracownia 
chemiczna z kurkami gazu, bo tam ze swoją 
wychowawczynią Panią Hanną 
Tomaszewską rozwiązywaliśmy testy 
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decydując, jakie wybierzemy liceum. W tej 
sali przez krótki czas był oddział 
przedszkolny, gdzie też jako zerówkowicz 
bawiła się moja córka Pola. 

Co pamiętam najlepiej… pływalnię, gdzie 
była często zimna woda, był nieszczelny 
dach i zimą zawiewało śniegiem, 
a ratownicy (później koledzy z pracy): Pan 
Bartek Przybyłowicz, Pan Marek Sudziński 
i Pan Zbigniew Omelan prowadzili lekcje 
w kurtkach puchowych i drewniakach. My 
musieliśmy pływać w białych kostiumach, 
które zieleniały od mocno chlorowanej 
wody. 

Pamiętam, jak na stołówce szkolnej była 
„akcja mleko” i rozdawane było ciepłe 
mleko z okropnym kożuchem oraz tran na 
kromce chleba. Stołówkę kojarzę z dobrymi 
obiadami, ze sklepikiem szkolnym, gdzie 
sprzedawano pączki i drożdżówki, ale także 
jak w 1986 roku podano wszystkim 
uczniom płyn Lugola i zwolniono nas do 
domu. 

Boisko szkolne było częściowo trawiaste, 
częściowo asfaltowe, ale i z częścią 
szutrową- czy ziemistą, tak więc po wuefie 
i meczu piłki nożnej koledzy wyglądali, jak 
górnicy. My dziewczyny, grałyśmy 
w gumę, klasy, zbijaka i zdarte kolana 
i łokcie to była norma. 

Jakich nauczycieli wspominam...Panią 
Kacpurę od historii, której się strasznie 
bałam, Panią Genowefę Ryznar (już 
nieżyjącą),która w ciekawy sposób 

opowiadała o geografii, Panią Wandę 
Białek (też już nieżyjącą), która w tak 
cudowny sposób opowiadała o literaturze, 
wręcz zatracając się w tych historiach, że 
kiedyś aż usiadła, a właściwie spadła 
z zepsutego krzesła. Pani Waldemara 
Fiszer, mnie nie uczyła, ale pamiętam jej 
patriotyczne i jak na tamte czasy 
spektakularne przedstawienia szkolne, 
Panią Dyrektor Małgorzatę Rydzewską, jak 
przyszła do pracy z blond warkoczykiem 
i była młodziutkim, przestraszonym 
nauczycielem. 

Jak jest się dzieckiem, to wydaje się nam, że 
szkoła, klasówki, to jest coś tak strasznego, 
że nie może być gorzej. Z perspektywy lat 
widzę, że lęk przed sprawdzianem 
z matematyki i kombinowanie, czy jak 
włożymy szpilkę do zamka, to odwleczemy 
koniec świata, jest śmieszny i błahy. 
A nieprzespana noc z powodu mojego 
wpisu w złym miejscu w księdze 
pamiątkowej w 1983 roku jest niczym, 
w porównaniu z dzisiejszymi problemami, 
czy nie skrzywdziłam ucznia oceną. 

Fajnie, jak po latach zostaje się 
wychowawczynią Piotrka, który wygląda 
identycznie, jak mój kolega z klasy Tomek, 
albo Igor, jak jego tata Rafał, też kumpel 
z 8A. A moja Pola chodzi do klasy 
z Felkiem, synkiem kolegi Tomka... Czyli 
wszyscy jesteśmy częścią tej historii, 
częścią tej społeczności i chyba trochę 
rodziną:) 
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Historia SP 215 w mojej rodzinie zatoczyła ciekawe koło, bo mój tata był pierwszym 
rocznikiem, który uczęszczał do tej szkoły, kilkadziesiąt lat później w sali nr 30 pracowała też 
moja mama Anna Szeląg, która uczyła klasy I-III (ale Ona opowie swoją historię, w innym 
artykule:), a teraz pracuję w niej ja oraz jeszcze rok będzie chodzić do niej moja córka. 

Po korytarzach tej szkoły biegaliśmy my, nasi rodzice, a teraz biegają nasze dzieci. 
Wszystkiego dobrego Dwieście Piętnastko, niech Ci się wiedzie. 

 

Agnieszka Fijałkowska  

Warszawa, marzec 2021r. 
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Wywiad z Panią Ewą Szulińską 

prowadzącą 20 lat w naszej szkole Koło ,,Mały Reporter” 

 
Jak wpadła Pania na pomysł 

prowadzenia Koła “Mały Reporter? 

Zawsze chciałam prowadzić wśród dzieci 
taki projekt. W 2001 roku spełniło się moje 
marzenie. Tytuł ,,Mały Reporter”, 
wymyśliła Pani reedukator Małgorzata 
Brach-Kęska. Pierwsze gazetki 
drukowaliśmy i zamieszczaliśmy na 
tablicach korkowych, które wiszą na 
korytarzu, a od 2003 zaczęliśmy je 
wydawać w formie papierowej, obecnie 
również w wersji elektronicznej. 

Ile lat prowadzi Pani koło? 

W tym roku minie 20 lat od rozpoczęcia 
działalności Koła ,,Mały Reporter”. 

Jaki pomysł zapoczątkował działalność 

koła? 

Tak jak mówiłam bardzo chciałam 
prowadzić z uczniami gazetkę szkolną, aby 
opisywać, co się dzieje w szkole, 
przeprowadzać wywiady z ciekawymi 
ludźmi. Dzieciom się to bardzo podobało. 
Nasz pierwszy poważny wywiad odbył się 
z Panem Robertem Korzeniowskim, 
mistrzem świata w chodzie sportowym. 
Robert Korzeniowski przyjechał do nas do 
szkoły i przeprowadził lekcję chodu 
sportowego w ramach podziękowania za 
udział mojej klasy w jego książce ,,ABC 
chodu sportowego”. Lekcja odbyła się na 
boisku szkolnym, całość była nagrywana 
i transmitowana później przez Telewizję. 

Przeprowadziliśmy również wywiad 
z Panią Kamilą Skolimowską, złotą 
medalistką Igrzysk Olimpijskich w 2000 r. 
w Sydney. 

I tak to się zaczęło..... 

 

W którym roku najwięcej dzieci chodziło 

na te zajęcia? 

Na zajęcia koła ,,Mały Reporter” 
przychodziło i nadal przychodzi bardzo 
dużo osób, ale najwięcej uczęszczało chyba 
w roku szkolnym 2019/2020, bo ponad 20 
osób. Co ciekawe, niektórzy uczniowie, 
pomimo tego, że rozpoczynali lekcje 
później, przychodzili rano na koło, po Kole 
,,Mały Reporter” szli do domu i wracali 
później do szkoły na lekcje. Bardzo 
doceniałam ich wielkie zaangażowanie. 

Jak to się dzieje, że nie traci Pani 

motywacji? 

Wy mi ją przekazujecie :), podczas naszych 
spotkań inspirujecie mnie, to mi daje 
największą siłę do działania. 

Co najbardziej lubi Pani na kole? 

Najbardziej lubię nasze spotkania, to jak 
,,rzucacie” pomysłami, uwielbiam Waszą 
kreatywność :) 

Co czuje Pani, kiedy wie, że za chwilę 

rozpocznie się koło? 
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Przygotowuję to, co chciałabym Wam 
powiedzieć na zajęciach i zastanawiam się 
nad treścią następnego numeru gazetki. No 
i oczywiście bardzo się cieszę, że Was 

spotkam� 

Czy od dziecka chciała Pani być 

nauczycielką? 

Tak, bardzo. To było moje marzenie, jak 
byłam dzieckiem to męczyłam moją 
młodszą siostrę i prosiłam, by była moją 
uczennicą. Z tego co pamiętam 
prowadziłam geografię, teraz w sumie nie 
wiem, jak do końca to robiłam, ale 
wyjmowałam atlasy mojej starszej siostry 
i próbowałam :), a potem, zachęcałam 
dzieci sąsiadów, aby przychodziły... 
i przychodziły, na tych zajęciach było 

mnóstwo śmiechu i zabawy, ale najbardziej 
dziwię się, że te dzieci siedziały i słuchały:) 

Jakie Pani ma pasje? 

Moją największą pasją jest czytanie 
książek, lubię również podróżować 
i kocham spędzać czas z moimi wnukami. 

Czy myśli Pani, że gdy Pani przejdzie na 

emeryturę Koło ,,Mały Reporter” nadal 

będzie istnieć? 

Mam taką nadzieję, ale nie mogę 
powiedzieć, jak naprawdę będzie. 
Zapewniam Wszystkich, że praca tutaj to 
naprawdę super zabawa i mam nadzieję, że 
ktoś z nauczycieli podejmie się tego 
zadania. 

 

*Wywiad przeprowadzany był, kiedy jeszcze wszyscy chodziliśmy do szkoły:) 
 

 
Początki Koła „Mały Reporter” 
 

Przygotowało: Koło ,,Mały Reporter” 
Warszawa, 2021r.  
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Jak wyglądała Szkoła nr 215, nauka w niej i najbliższe okolice szkoły 

w latach sześćdziesiątych XX wieku? 

Wywiad z dawną uczennicą szkoły - Joanną Osowską, z domu Pytlak 

 

Bruno: Babciu, wiem, że chodziłaś do tej samej 

szkoły co, my. Czy w czasie, kiedy ty byłaś mała, 

nasza szkoła była całkiem nowa?  

Babcia Asia: Zgadza się. Tak samo jak Wy 
chodziłam do szkoły podstawowej nr 215 przy ulicy 
Kwatery Głównej. Szkoła powstała w 1960 roku, a ja 
chodziłam do niej od 1964 do 1972 roku. Szkoła 
miała wtedy numer 215, tak jak teraz, ale nie miała 
jeszcze patrona. Imię Piotra Wysockiego nadano 
szkole później, gdy byłam w siódmej klasie. 

Dawid: Czy szkoła wyglądała wtedy tak samo jak 

dziś? 

Babcia Asia: Szkoła była ładna i nowa, zbudowana 
z pięknych cegieł. Nie była otynkowana. W miejscu, 
gdzie dziś jest basen, znajdowało się duże boisko. 
Basen zbudowano dopiero, gdy byłam w siódmej 
albo ósmej klasie. W miejscu, gdzie dziś jest 
zerówka, było mieszkanie służbowe dyrektora 
szkoły. Tam, gdzie teraz jest łącznik i przejście na 

basen, kiedyś znajdowało się przejście do kotłowni i pracownia techniczna dla chłopców.  

Bruno: Jak to? Czy chłopcy i dziewczynki nie chodzili razem na technikę? 

Babcia Asia: Zajęcia 
techniczne dla chłopców 
i dziewczynek odbywały się 
oddzielnie. Dziewczynki na 
technice uczyły się szyć 
i gotować, a chłopcy wbijać 
gwoździe, używać narzędzi 
i innych fajnych rzeczy. 
Zawsze zazdrościłam 
chłopcom tych zajęć, 
wydawało mi się, że są 
fajniejsze niż szycie 
i gotowanie. 

Dawid: Czy pozostałe przedmioty były takie same jak dziś? 

Babcia Asia: Zamiast języka angielskiego były lekcje języka rosyjskiego. Uczyły się go 
wszystkie dzieci od piątej klasy. W szkole podstawowej nie było drugiego języka obcego. 
W młodszych klasach zamiast lekcji wychowania fizycznego była rytmika. Na rytmikę trzeba 
było przynosić takie specjalne woreczki wypełnione grochem i robiliśmy ćwiczenia z tymi 

Szkoła w 1963 roku 

Babcia Asia (Joanna Osowska, z domu 
Pytlak), Dawid, Bruno i Mikołaj Karwaccy 
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woreczkami. Oczywiście w tamtych czasach nie było komputerów, nie było nawet 
kalkulatorów, więc nie było lekcji informatyki. Gdyby wówczas była pandemia, zdalne 
nauczanie byłoby niemożliwe. 

Mikołaj: Czy były zajęcia dodatkowe? 

Babcia Asia: W szkole były kółka przedmiotowe, szkolny klub sportowy oraz działało 
harcerstwo. 

Dawid: Czym jeszcze szkoła w tamtych latach różniła się od dzisiejszej? 

Babcia Asia: Odrabianie prac domowych wyglądało inaczej, bo skoro nie było komputerów, 
nie było też Internetu. Żeby zdobyć informacje trzeba było zajrzeć do encyklopedii. 
Encyklopedie były bardzo drogie, jeden tom kosztował pewnie tyle samo, co ¼ pensji 
rodziców. Ja i moi bracia mieliśmy szczęście, bo nasza ciocia pracowała w wydawnictwie 
i mogła taniej kupować dla nas encyklopedie. Gdy ktoś nie miał encyklopedii, musiał jeździć 
do biblioteki, żeby móc z niej skorzystać. 

W szkole były trochę inne oceny: najniższa ocena to była dwójka, a najwyższa piątka, nie było 
jedynek ani szóstek. 

Dawid: Czy dzieci nosiły takie same piórniki i tornistry, jak dziś? 

Babcia Asia: Tornister możecie zobaczyć na zdjęciu, na którym widać jak idę z bratem 
(Markiem Pytlakiem) do szkoły. Piórniki były drewniane, ale tak jak dziś, były bardzo ładne. 
Pamiętam, że w drugiej klasie miałam piękny piórnik dwupiętrowy z namalowanymi 
góralskimi chatkami. W piórniku nosiło się kredki świecowe, ołówek i stalówkę z obsadką. 

Nie było wtedy jeszcze flamastrów. Uczyliśmy 
się pisać najpierw ołówkiem, a potem pisało się 
stalówką. Na środku każdej ławki stał kałamarz 
z atramentem. Często zdarzało się, że atrament 
się rozlewał i w zeszycie robiły się kleksy albo 
plamy na biurku. Ręce też często były 
pobrudzone atramentem. Zeszyty nie były takie 
kolorowe jak dzisiaj. Wszystkie zeszyty miały 
niebieskie okładki. Nie miały nigdy 
marginesów, trzeba było sobie samemu 
narysować od linijki marginesy. Niektóre 

zeszyty miały piękne białe, gładkie, lśniące kartki, nazywały się bezdrzewne. Inne zeszyty były 
zrobione z brzydkiego, szorstkiego papieru, nazywaliśmy je zeszytami drzewnymi. Nie 
lubiliśmy w nich pisać, bo często robiły się w nich kleksy.  

Bruno: Dlaczego na zdjęciach macie takie dziwne ubrania? 

Babcia Asia: Kiedyś dzieci chodziły do szkoły w granatowych fartuszkach, które zakładaliśmy 
na ubranie. Do fartuszków przypinało się białe kołnierzyki. Te fartuszki były obowiązkowe. 
Wszyscy nosili takie same kapcie – białe sznurowane buty, które nazywały się juniorki. Stroje 
na wf dla dziewczynek przypominały body dla niemowląt, a dziewczęce stroje na basen 
i kąpielówki chłopców były zawsze białe i przypomniały bawełniane prążkowane podkoszulki. 
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Bruno: Czy chodziłaś do szkoły sama? Czy na drogach był wtedy duży ruch? 

Babcia Asia: Nie pamiętam dobrze, ale wydaje mi się, że do szkoły odprowadzali zazwyczaj 
moi starsi bracia. Oczywiście ruch na drogach był dużo mniejszy. Nie było korków. Było dużo 
mniej samochodów, ale za to często można było spotkać  wozy konne. Zresztą wozy konne w 
naszej dzielnicy w każdy wtorek i piątek można był spotkać jeszcze w czasach, gdy urodzili 
się wasi rodzice. 

Mikołaj: Dlaczego wozy konne jeździły w naszych okolicach akurat we wtorki i w piątki? 

Babcia Asia: Wtorek i piątek to były dni targowe. W te dni wielu rolników przyjeżdżało na 
Bazar Szembeka sprzedawać swoje towary. Bazar wyglądał inaczej niż dziś. Był to plac, a na 
nim zwykłe stragany. Można było kupić warzywa, owoce, mięso, ale również żywe kury. 

Mikołaj: Jak w czasach twojego dzieciństwa wyglądały najbliższe okolice szkoły?  

Babcia Asia: W tamtych latach Warszawa kończyła się na pętli tramwajowej na Gocławku. 
Ostatnie bloki były przy ulicy Kwatery Głównej, dalej były tylko domki jednorodzinne. 
Bloków było znacznie mniej niż teraz, za to dużo więcej kamienic i domków jednorodzinnych. 
Okolice Gocławka przypominały bardziej wieś, a niektórzy mieszkańcy hodowali kury 
i krowy. Ulica Grochowska była węższa, za to podcienia („mała Grochowska”) były po obu jej 
stronach. Jeździły tramwaje. Tam, gdzie teraz jest ruchliwa ulica Ostrobramska były wąziutka 
ulica, a dalej pola, ogródki działkowe i lotnisko. 

Mikołaj: Czy w Twoim dzieciństwie w naszej okolicy były jeszcze widoczne ślady drugiej 

wojny światowej? 

Babcia Asia: Tak, wiele budynków w naszej okolicy przetrwało wojnę i w ścianach domów 
w okolicy szkoły było widać dziury po kulach karabinowych i pociskach. Starówka była już 
odbudowana, ale pamiętam, że zbieraliśmy na odbudowę Zamku Królewskiego podobnie, jak 
dziś zbiera się na WOŚP. Byłam bardzo dumna, gdy reprezentowałam naszą klasę jadąc do 
komitetu odbudowy Zamku zawieźć zebrane pieniądze. Młodzież ze szkół średnich chodziła 
na czyny społeczne odgruzowywać Warszawę, bo w tych latach nadal były jeszcze w naszym 
mieście gruzy po wojnie. 

 

 Mała Babcia –Asia Pytlak w pierwszej klasie Babcia Asia gra w siatkówkę 
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Dawid: Czy pamiętasz, jaki nauczyciel uczył cię w szkole? 

Babcia Asia: W młodszych klasach moją wychowawczynią była pani Mirosława Jędrzejczyk, 
a od piątej klasy pani Anna Kralisz. Dyrektorem był pan Andrzej Schiffers. Dobrze pamiętam 
panie ze świetlicy: panią Annę Kujawę i panią Marylkę, nie przypominam sobie jej nazwiska. 
Te panie świetnie organizowały nam czas, czytały nam książki i organizowały zawody 
sportowe. Gdy w piątej klasie nie mogłam już chodzić na świetlicę, byłam bardzo zawiedziona.  

Dawid: Jaka była Twoja ulubiona lekcja? 

Babcia Asia: Zawsze bardzo lubiłam sport, grałam w siatkówkę w SKS i moją ulubioną lekcja 
było wychowanie fizyczne. Uczyła nas pani Teresa Wilmowska uczyła wfu. Pewnego razu 
Pani Wilmowska zdecydowała, że będę pchała kulką na zawodach szkolnych. Wcześniej nie 
robiłam pchałam kulą, nawet ani razu. Pani Wilmowska pożyczyła mi kulę, żeby potrenowała 
przed zawodami. Pamiętam, że ćwiczyłam z bratem rzucanie kulą w parku Leśnika. Udało mi 
się, pchnęłam 694 cm i zdobyłam trzecie miejsce na zawodach. Byłam bardzo dumna. 

Mikołaj: Czy dobrze wspominasz naszą szkołę? 

Tak, poznałam w niej wielu wartościowych ludzi. Bardzo cieszę się, że teraz wy chodzicie do 
tej szkoły. 

Dawid, Bruno i Mikołaj: Babciu, dziękujemy, że opowiedziałaś nam o szkole i dawnych 
czasach. 

 

Przygotowali: Bruno Karwacki kl. 3d; Dawid Karwacki kl. 1b i Mikołaj Karwacki kl. 6c 

Warszawa, marzec 2021r. 

 

 Nauczycielka, Pani Mirosława Jędrzejczak Pan dyrektor Andrzej Sziffers 
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Wydawałoby się, że nie tak dawno, 

a jednak już 25 lat temu, tak jak Wy - 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 215 

codziennie przemierzałam drogę przez 

park. MOJA SZKOŁA , tak zawsze, 

z uśmiechem, o niej mówiłam i tak jest 

również dziś, kiedy opowiadam o niej 

swoim dzieciom, które same lada moment 

zostaną uczniami. 

W MOJEJ SZKOLE najbardziej lubiłam... 

swoją Panią! - Panią Krystynę Domańską. 

Moja Pani była najlepszą i najfajniejszą 

nauczycielką. Bardzo dobrze uczyła, 

a potrafiła też wybaczyć drobne występki . Pamiętam o niej do dziś 

i swoim dzieciom również życzę takiej 

Pani!    

W szkole nr 215 bardzo lubiłam apele, 

które odbywały się na dużej sali oraz lekcje 

basenu. 

Do dziś pamiętam również moje koleżanki 

Agatkę, Anetkę, Martę, Magdę i kolegę 

Krzyśka, który płatał nam różne psikusy. 

 

Wszystkim dzieciom, na kolejne co 

najmniej 60 lat, życzę samych przyjemnych 

chwil, ciekawych lekcji oraz pięknych 

wspomnień. 

 

Justyna Szulińska-Gąsecka z 1A 
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Wspomnienia absolwentki naszej szkoły Karoliny Jakubowskiej 

 

Wspomnienia z okresu edukacji 
wczesnoszkolnej zawsze wywołuję u mnie 
uśmiech na twarzy. Był to nie tylko czas 
nauki i zawierania pierwszych znajomości, 
ale też czas odkrywania predyspozycji, 
zainteresowań i pasji dzięki zaangażowaniu 
i wsparciu pedagogów. Choć ostatecznie 
rozwijam się w branży finansowej, to dzięki 
Pani Ewie Szulińskiej - Opiekunowi Koła 
Mały Reporter od 2001 roku, czytanie, 
pisanie i nauka o języku pozostały moją 
pasją do dziś. 

Swój pierwszy artykuł do gazetki "Mały 
Reporter" napisałam w 2001 roku 
i dotyczył on zamachów terrorystycznych 
z 11 września 2001 roku, które miały 
miejsce w Stanach Zjednoczonych. Miałam 
wtedy 9 lat i było to dla mnie niezwykle 
przejmujące wydarzenie, stąd wybrałam je 
na temat swojej pierwszej publikacji. 

Było to również pierwsze doświadczenie, 
które pokazało młodej uczennicy, że 
w dziennikarstwie liczy się rzetelne 
przekazanie czytelnikowi zdarzenia, 
odzwierciedlenie stanu faktycznego bez 
wydawania opinii, ale jednocześnie 

wyróżnienie się w gąszczu artykułów 
chwytliwym nagłówkiem. Koło dawało 
wolną rękę przy wyborze tematyki, 
równocześnie pozwalało na publikowanie 
wywiadów, recenzji, ciekawostek, 
krzyżówek. Najtrudniejsze było zachęcenie 
potencjalnych czytelników do zakupu 
czasopisma, ale "Mały Reporter" poradził 
sobie z tym marketingowym dylematem - 
do pierwszych wydań były dokładane 
drobne upominki. 

Doświadczenie redakcyjne było nie tylko 
miłą przygodą, ale przede wszystkim 
wstępem do rozwoju umiejętności pisania, 
która w dorosłym życiu otwiera wiele 
drzwi, pozwala na nienaganne prowadzenie 
korespondencji, notowanie 
najistotniejszych faktów. Otwiera na 
słuchanie historii drugiej osoby, która może 
rozśmieszyć, wzruszyć, zainspirować. Bez 
tej umiejętności nie da się osiągnąć 
wielowymiarowego sukcesu. Zachęcam 
więc wszystkich uczniów do 
współtworzenia Koła "Mały Reporter", 
nigdy nie wiadomo, gdzie doprowadzi Was 
wasza językowa biegłość. 

 

Życzę Pani oraz całej redakcji gazetki "Mały Reporter" dużo zdrowia oraz siły i motywacji do 
kontynuowania tej przepięknej działalności. 

 

Z poważaniem 

Karolina Jakubowska 
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Wywiad z absolwentem naszej szkoły Frankiem Szybkie 

W jakich latach chodziłeś do naszej 

szkoły, kto był Twoim wychowawcą? 

Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 215 
w latach 2011–2019. Moim pierwszym 
wychowawcą była Pani Ewa Szulińska. To 
dzięki niej zainteresowałem się 
dziennikarstwem i dołączyłem do Koła. 
W klasach 4 – 6 moim wychowawcą była 
Pani Maja Topolnicka, a w klasach 7 – 8 
Pani Marzena Lipka.  

Jaki przedmiot lubiłeś najbardziej? 

Najbardziej lubiłem język polski, historię, 
geografię, hiszpański oraz WF. 

Którego nauczyciela najmilej 

wspominasz? 

Miło wspominam wszystkich nauczycieli, 
którzy mnie uczyli, w szczególności moje 
Wychowawczynie oraz Panią Anetę 
Gontarz, która uczyła mnie polskiego 
w klasach 4 – 8. 

Wiemy, że redagowałeś gazetkę szkolną, 

jak wspominasz pracę w kole ,,Mały 

Reporter”? 

Bardzo miło. Uwielbiałem chodzić na 
Koło. Uczęszczałem tam od pierwszej do 
ósmej klasy. Bardzo ciepło wspominam 
wycieczki do siedziby Radia Trójki, gdzie 
mogliśmy nagrać własną audycję, zobaczyć 
na żywo pracę radiowców oraz spotkać się 
z niektórymi znanymi osobami. Oprócz 

tego na spotkania Koła zapraszani byli 
różni ważni goście, głównie absolwenci 
naszej szkoły. Kiedyś nawet przyjechała do 
nas telewizja TVP ABC i wystąpiliśmy 
w jednym z ich programów. Możliwość 
bycia członkiem Koła była 
niezapomnianym przeżyciem. 

Jakie rady dałbyś nam – Małym 

Reporterom? 

Czytajcie jak najwięcej książek. Czytanie 
rozwija wyobraźnię oraz poszerza zasób 
słownictwa, co bardzo przydaje się 
w zawodzie reportera. 

Jak odbierasz swoją nową szkołę, jak się 

w niej czujesz? 

Aktualnie chodzę do XXXV Liceum 
im. Bolesława Prusa i jestem w drugiej 
klasie. Na początku nauki w nowej szkole 
czułem się nieco zagubiony, ale wkrótce 
poznałem nowych przyjaciół oraz 
sympatycznych nauczycieli. W liceum 
panuje bardzo przyjazna atmosfera, dlatego 
czuję się tam bardzo dobrze. Niestety teraz 
mamy o wiele więcej nauki niż 
w poprzednich latach. Nadal także trochę 
tęsknię za szkołą podstawową.  

Jakie są Twoje marzenia? 

W przyszłości chciałbym zostać pisarzem 
lub reżyserem. 
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2013/06/24 Wizyta w Trójce 

 

Bardzo dziękuję za wywiad. Pozdrawiam wszystkich Czytelników. 

 

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu� 

Koło ,,Mały Reporter” 

Warszawa, luty 2021r.
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Nasza Szkoła świętuje jubileusz 60-lecia istnienia 

 

 

Rok szkolny 2020/2021 to dla naszej rok jubileuszowy, 
obchodzimy 60 rocznicę powstania. Czas jest szczególny, 
ponieważ świętowanie przypadło w czasie pandemii… Nie 
możemy się cieszyć szkołą jak zwykle, ponieważ większość 
uczniów odbywa naukę zdalnie, z dala od kochanych murów.  

Postanowiliśmy jednak, mimo tych trudności, jak najlepiej uczcić 
urodziny szkoły, w związku z tym podjęliśmy rozmaite inicjatywy. 

 

Konkurs na logo szkoły z okazji jubileuszu 

 

W październiku 2020 r. został ogłoszony konkurs na "Logo z okazji 
60- lecia SP 215". Uczniowie wykonywali projekty znaczka 
okolicznościowego. Znaczek miał upamiętniać 60 rocznicę 
istnienia naszej szkoły. Organizatorzy konkursu otrzymali ponad 
40 projektów. Znaczki będą zdobiły naszą szkołę oraz 
okolicznościowe dyplomy. Jury wybrało 5 prac. Oto nazwiska 
uczniów nagrodzonych (alfabetycznie):  

 

Juliusz Duda  

Lena Gołębiowska  

Barbara Legutowska  

Aleksander Łuba  

Maja Tyszkiewicz  

 

Gratulujemy! 
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Święto szkoły nie może obyć się bez patrona – Piotra Wysockiego. W związku z tym 
przeprowadziliśmy 

Projekt – „Reduta Ordona” 

Patron naszej placówki, Piotr Wysocki, zainicjował Powstanie Listopadowe. Walcząc 
o niepodległość odniósł rany podczas ostatniej batalii o stolicę – stało się to w okolicach jednej 
z redut wolskich, zwanej Redutą Ordona. 

 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 215 postanowiła z okazji 60-lecia istnienia wspólnie 
wyrecytować fragmenty słynnej „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza. Wszyscy uczestnicy 
spisali się na medal. Powstał montaż, który pokazuje, jak świetnie potrafimy się zorganizować 
nawet w sytuacji, gdy się nie spotykamy od wielu tygodni.  
http://sp215.info/s2/images/artykuly/2021/film_dzieci.mp4 
http://sp215.info/s2/images/artykuly/2021/film.mp4 

Powstanie Listopadowe – gra terenowa 

Z okazji 60 lecia naszej szkoły dla uczniów i ich rodziców harcerze przygotowali grę terenową 
(spacer). Oto list, który był skierowany do uczniów i ich rodziców: 
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,,Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice! 
W tym roku obchodzimy 60-lecie istnienia 
szkoły 215 im. Piotra Wysockiego. Rok ten 
jest też wyjątkowy z okazji innego 
jubileuszu- 190 rocznicy Powstania 
Listopadowego. Obecna sytuacja nie daje 
nam możliwości uczczenia tych ważnych 
wydarzeń we wspólnym gronie. Większość 
spotkań odbywa się teraz w formie 
wirtualnej. Postanowiliśmy więc, stworzyć 
bezpieczną, dostosowaną do obecnych 
potrzeb propozycję dla wszystkich 
chętnych, którzy zechcą razem z nami uczcić 
te wydarzenia. Przygotowaliśmy dla Was 
grę terenową opartą o darmową aplikację 
Actionbound dającą możliwość wzięcia 
udziału w aktywnym spacerze ulicami, które 
odkryją przed Wami ciekawostki historii 

Grochowa. Stworzyliśmy dwie propozycje 
spacerów, punkty jakie odwiedzicie 
nawiązują swoją historią do czasów bitwy 
o Olszynkę Grochowską, po drodze 
napotkacie zarówno dobrze znane, ale 
również te zapomniane miejsca związane 
z wydarzeniami 1831 roku. Do wzięcia 
udziału w spacerze zachęcamy całe rodziny 
– możecie zabrać ze sobą mamę, tatę, 
dziadków, rodzeństwo, a nawet psa. 
Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółową instrukcją, w której 
zawarliśmy wszystkie istotne informacje 
techniczne dotyczące uczestnictwa 
w spacerach. Uczniowie, którzy wezmą 
udział w spacerze otrzymają dodatkową 
ocenę z edudakcji polonistycznej (klasy 1-3) 
lub historii (klasy 4-8)

 

Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, wiele Rodzin wzięło udział w tym projekcie. 
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KARTKA na 60-lecie SZKOŁY 

W konkursie jubileuszowym wzięło udział aż 52 uczestników, którzy wykonali wspaniałe 
prace! Aktualnie zdobią korytarze naszej szkoły. 

 

Oto zwycięzcy: 

 

 

Klasy 1-3 

I miejsce: Aleksandra Olkowska (IIIB) 

II miejsce: Jakub Dzięcioł (IC) 

III miejsce: Jakub Olkowski (IC) 

Wyróżnienia: Zuzanna Mucha (ID), Julia Szaniawska (IA), Blanka Adamowicz (IIB) 

  

Klasy 4-6 

 

I miejsce: Aleksandra Mądra (6C) 

II miejsce: Nina Nowakowska (5A) 
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III miejsce: Kesya Jendrzejczyk (6A) 

Wyróżnienia: Maja Szczodry (6C), Maja Tyszkiewicz (6E) 

  

Klasy 7-8 

I miejsce: Agata Matraszek (7B) 

II miejsce: Ignacy Wiśniewski (7D) 

III miejsce: Pola Fijałkowska (7D) 

  

Klasa, która nadesłała najwięcej życzeń to klasa 1A – zwyciężyła w kategorii zespołowej. 

Na wszystkich zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody! 

 

  

Moja szkoła w obiektywie 

,,Moja szkoła w obiektywie" to konkurs 
związany z świętowaniem 60-lecia 
powstania SP 215, gdzie uczniowie 
zaprezentowali za pomocą fotografii 
indywidualne spojrzenie na szkołę. 
Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem ze strony uczniów, 

a zdjęcia dostarczone na konkurs 
przedstawiały cały budynek szkoły, 
poszczególne jego fragmenty lub detale 
architektoniczne. Po wnikliwej analizie 
konkurs został rozstrzygnięty w kwietniu 
2021r. z podziałem na grupy wiekowe: 
klasy I-III i IV-VIII. 

 

Laureaci konkursu: 

Klasy 1-3 

I miejsce: Gabriela Duszczyk (1A) 

II miejsce: Zofia Waglowska (3B) 

III miejsce: Bruno Karwacki (3D) 

wyróżnienie: Anna Szybkie (1B) 
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Klasy 4-8 

I miejsce: Antonina Stefaniuk (6C) 

II miejsce: Mikołaj Karwacki (6C) 

III miejsce: Krzysztof Maranda (7B) 

wyróżnienie: Marcel Iłowiecki (6A) 

 

 

GRATULUJEMY 
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Konkurs wiedzy o Szkole Podstawowej nr 215 w Warszawie 

„Moja szkoła ma 60 lat" 

W konkursie wiedzy z okazji 60-lecia szkoły wzięło udział wielu uczniów, oto zwycięzcy: 

Klasy 1-3: 

I miejsce – Zofia Waglowska (3b) 

II miejsce – Juliusz Waglowski (1b) 

III miejsce – Franciszek Jankowski (2c), Agata Czarkowska (3b), Mikołaj Piekarniak (3d), 
Bruno Karwacki (3d) 

 

Klasy 4-6: 

I miejsce – Mikołaj Karwacki (6c) 

II miejsce – Krystian Borysiuk (6b) 

III miejsce – Róża Kobierska (6d) 

 

Klasy 7-8: 

I miejsce – Ignacy Wiśniewski (7d) 

II miejsce – Jerzy Jabłoński (7d) 

III miejsce – Malina Ludwicka (7d), Dominika Narecka (7b) 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

 

Na wyróżnienie zasługują wszyscy uczniowie klas pierwszych. Pomimo, iż uczęszczają do 
naszej szkoły najkrócej, bardzo licznie wzięli udział w konkursie, do tego poradzili sobie 
świetnie! 
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Mamy film!!! 

 

Przygotowanie filmu z okazji 60-lecia 
szkoły. Filmu, z którego dowiesz się kto 
aktualnie należy do kadry kierowniczej 
szkoły, ilu nauczycieli czy ilu uczniów 
przywitało nowy rok szkolny 2020/2021 
w naszej szkole. Będziesz mógł zapoznać 
się z najważniejszymi wydarzeniami jakie 
miały miejsce na przestrzeni 60 lat jej 
istnienia, poznać największe osiągnięcia 
szkoły, czy też dowiedzieć się czegoś 
o naszym patronie Piotrze Wysockim. A na 

koniec możesz obejrzeć, jak uczniowie oraz 
pracownicy szkoły wspólnie recytują 
fragment słynnej „Reduta Ordona” Adama 
Mickiewicza. Lubisz kolory? A może coś 
bardziej stonowanego? Film możesz 
obejrzeć w dwóch wersjach: kolorowej 
z rytmicznym podkładem lub eleganckiej 
z akompaniamentem gitary. Jeśli jeszcze go 
nie widziałeś zapraszamy na stronę 
internetową szkoły. 

 
http://sp215.info/s2/images/artykuly/2021/film_dzieci.mp4 

http://sp215.info/s2/images/artykuly/2021/film.mp4 
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