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Szkoła w latach1960-2010
Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego istnieje już 50 lat

1 września 1960 roku
Uroczyste otwarcie roku szkolnego w nowo powstałej szkole. „Użytkow-
nikami” placówki stali się uczniowie ze szkół nr: 71, 102, 54. Rejon naszej 
szkoły utworzony decyzją władz szkolnych zamykał się ulicami: Grochow-
ską, Domeyki, Makowską oraz Osadą Ojców. Kierowanie szkoły powierzo-
no Panu Andrzejowi Schiffersowi, zaś funkcję zastępcy - Pani Zdzisławie 
Osostowicz. Od początku swojego istnienia Szkoła Podstawowa nr 215 
ściśle związała się z miejscem, w którym została zbudowana. Historyczne 
otoczenie pomogło wybrać patrona dla szkoły. W ramach przygotowań do 
nadania imienia wszyscy nauczyciele wzięli udział w wycieczce do Warki, 
miejsca, z którego pochodził i po latach niewoli powrócił Piotr Wysocki.

1 października 1960 roku
Powołanie do życia drużyny harcerskiej.

marzec 1969 roku
Z inicjatywy kierownika szkoły Andrzeja Schiffersa podjęto budowę krytej 
pływalni dla młodzieży naszej dzielnicy. 

maj 1971 roku
Po dwóch latach ukończono pracę na pływalni. W dniu otwarcia obiektu 
przez Kuratora Oświaty i Wychowania Pana Kulmińskiego odbyły się 
pierwsze zawody pływackie.

11 maja 1971 roku
Po wielu latach oczekiwania nastąpiła uroczystość nadania Szkole Podsta-
wowej nr 215 imienia Piotra Wysockiego. Od tego dnia co roku uroczyście 
obchodzimy dzień wybuchu Powstania Listopadowego.

1971 rok
Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej „Za Naszą i Waszą Wolność”. 

wrzesień 1980 roku
Kierownictwo szkoły obejmuje Pani Barbara Dębowczyk. Rodzi się idea 
powstania hymnu szkoły. Nauczyciel muzyki Pan Władysław Malinowski 
pisze słowa i komponuje muzykę do obecnie śpiewanego hymnu szkoły.

12 stycznia 1985 roku
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Pani Maria Ochocka.

18 września 1987 roku
Dzielnicowy Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa - Warszawa 
Praga Południe nadaje Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego 
tytuł opiekuna - Patrona Miejsc Pamięci Narodowej i powierza stałej opiece 
Tablicę Pamiątkową płk. Jana Szypowskiego przy ul. Podolskiej 12. 



�

30 grudnia 1991 roku
Ze stanowiska wicedyrektora odchodzi Pani Danuta Hofman, a 1 lutego 1992 roku 
obejmuje je Pani Małgorzata Rydzewska.

25 sierpnia 2002 roku
Pani Małgorzata Rydzewska przejmuje funkcję dyrektora szkoły.

1 września 2002 roku
Stanowisko wicedyrektora powierzono Pani Ewie Gosk. 

10 października 2003 roku
Otrzymanie tytułu „Szkoły z klasą”

1 września 2005 roku
Rozpoczęcie modernizacji i rozbudowa 
naszej pływalni. 

2006 - 2007
Remont boiska szkolnego. 

2007 - 2008
Oddanie do użytku pływalni „Szuwarek” oraz 
boiska szkolnego. 

1 września 2007 roku
Utworzenie klasy sportowej w dyscyplinie 
pływanie.

2008
Odnowienie Izby Pamięci

29 listopada 2008 roku
Udział w uroczystości odsłonięcia 
pomnika Piotra Wysockiego 
w Warce.

2008 - 2010
Realizacja innowacji peda-
gogicznej „Poznajmy się 
bliżej”.

2009
Wykonanie nowego me-
dalu na nagrodę Patrona 
Szkoły.

2010-2011
Obchody 50 -lecia szkoły
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Hymn Szkoły
SŁOWA I MuZYKA WŁADYSŁAW MAlINOWSKI 1980 ROK

Hymn Szkoły
Historia naszych przodków długa

Stworzona trudem serc i rąk

Braterstwa hasła są spisane 

Wyrosły kwieciem z polskich łąk.

Te piękne karty naszych dziejów

Są drogowskazem w jasny świt

Kto silny wiedzą, mniejszym trudem

Osiągnie marzeń swoich szczyt. 

Gdy już dorosnę starczy mi sił

Iść drogą prawdy by naród żył

Chcę tu pracować, gdzie ojca sny

Gdzie matki pieśni, gdzie pradziad żył.

Tu Piotr Wysocki przelewał krew

Nasz patron szkoły, na jego zew

Tu pod Olszynką Czwartaków miecz 

Starł się z wrogami o Polską Rzecz.

Władysław Malinowski – autor hymnu naszej szkoły
Urodził się 28 października 1909 roku w Cielakowie koło Nieświeża (obecnie Białoruś). W 1917 roku przyjechał do Polski. Maturę zdał 

w 1935 roku. W czasie okupacji przebywał w Prużanach u ojca, gdzie pracował jako nauczyciel. Potem został wywieziony na roboty do 
Nadrenii. Ożenił się w 1943 roku. Miał dwie córki Danutę i Wandę. Po wojnie wrócił do kraju. W 1946 roku wystawił karykatury swojego 
autorstwa. Rozpoczął studia najpierw na Uniwersytecie Łódzkim, a później Warszawskim, gdzie ukończył Polonistykę u profesora Z. 
Jakubowskiego w 1957 roku. Od tego roku uczył w Pruszkowie. W 1970 roku przeszedł na emeryturę.

Jako emerytowany nauczyciel uczył muzyki w Szkole Podstawowej nr 215 w Warszawie. W 1980 roku napisał hymn naszej szkoły.
Pisał wiersze, utwory muzyczne, z których dziesięć jest zarejestrowanych w Zaiksie, malował, rzeźbił. Sam nauczył się grać na skrzyp-
cach i akordeonie. Na kursach organizowanych przez Kuratorium uczył się prowadzenia zajęć muzycznych. Wydał sześć tomików poezji, 
napisał dramat, powieść kryminalną oraz wiele wierszy. Był członkiem Klubu Literatów Nauczycieli. Wszystkie prace, wiersze, tomiki poezji 
znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. 

Zmarł 7 listopada 1994 roku. Pochowany jest na cmentarzu na Żbikowie koło Pruszkowa.
� redaktorzy „Małego Reportera”

zkolne wspomnieniaSzkolne wspomnieniaS
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SŁOWA I MuZYKA WŁADYSŁAW MAlINOWSKI 1980 ROK
zkolne wspomnieniaSzkolne wspomnieniaSJubileusz jest okazją do wspomnień. Dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie chwile spędzone 
w szkole. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

,,Pani Chalecka rozkochała mnie w literaturze.”
,,Pani Krasnowska miała ze mną krzyż pański.”
,,Pani Kacpura bardzo zaszczepiła mi miłość do historii, świetnie ten przedmiot 
wykładała.”
,,Ściągałem od mojej koleżanki Ani 
Więckowskiej.” P. Tomasz Sapryk�
- aktor, absolwent naszej szkoły

,,Grałam w zespole muzycznym na 
mandolinie.”
Największe osiągnięcia miałam w che-

mii - zajęłam I miejsce w Olimpiadzie Dzielnicowej.” �
P. Anna Więckowska - absolwentka, obecnie nauczyciel-
ka naszej szkoły

,,Ja dostałam starszą klasę. Wiedziałam, że będzie to trudna praca. 
(…) Większość z uczniów dostała dokument ukończenia szkoły.” P. 
Ewa Chalecka - emerytowana nauczycielka jęz. polskiego

,,Przygotowywaliśmy akademie z okazji Powstania Listopado-
wego.” P. Waldemara Fiszer - emerytowana nauczycielka jęz. 
polskiego�

,,Wyjeżdżałam z dziećmi na zielone szkoły.”
,,Moje dzieci pięknie recytowały.(…) Przygotowaliśmy przedstawie-
nie o królu i królewnie w nowoczesnym wydaniu.” P. Krystyna Do-
mańska�-�emerytowana�nauczycielka�nauczania�zintegrowanego�

,,W latach 1967 - 1968 nasza szkoła posiadała 100 osobowy chór.”  
P. Mira Jędrzejczyk�-�emerytowana�nauczycielka�muzyki
,,Miała to być szkoła typu „eksperyment”, miała służyć uzawodo-
wieniu.”
,,Było to w Warszawie coś nadzwyczajnego, droga wychowania 
trudnej młodzieży przez pracę.”
,,To był mój sukces życia.” - tu mowa o budowie basenu �
- P. Andrzej Schiffers - dyrektor SP nr 215 w latach1960-1980

,,I zawody zorganizowały trenerki pływania - Anita Kowalewska 
i�Ela Guz.” P. Bartłomiej Przybyłowicz - trener pływania, pierwszy 
kierownik basenu

,,Szkoła otrzymała imię Piotra Wysockiego (…), odbyła się wyciecz-
ka do Warki - rodzinnej miejscowości naszego patrona.” P. Regina 
Justyna - emerytowana nauczycielka nauczania początkowego

Anna Więckowska  i Tomasz Sapryk

Waldemara Fiszer

Mira Jędrzejczyk

Bartłomiej Przybyłowicz

Ewa Chalecka

Krystyna Domańska

Andrzej Schiffers

Regina Justyna



6

,,Szkoła bardzo nam się podobała. Szybko zżyłyśmy się, wszyscy 
nauczyciele byli młodzi, weseli, z życiem.”  P. Maria Krasnowska�
-�emerytowana�nauczycielka�matematyki

,,Chciałabym życzyć, żebyście w dalszym ciągu mieli taką renomę, 
taką ocenę, jak do tej pory.”
 P. Barbara Dębowczyk - dyrektor SP nr 215 w latach 1980-1984 

Do Waszej - mojej szkoły nr 215 chodziłam bardzo dawno temu. 
Ukończyłam ją 19 lat temu, w 1991 roku. Wówczas Szkoła Podsta-
wowa miała osiem klas. Do dzisiaj pamiętam mój pierwszy dzień 

w szkole. Jak chyba każdy pierwszoklasista trochę się bałam - nowej Pani, nowych koleżanek i kolegów, głośnego dzwonka, ogrom-
nych korytarzy. Na szczęście szybko polubiłam szkołę. Duża tu zasługa bardzo mądrej, ciepłej, super nauczycielki, mojej wycho-
wawczyni w klasach I-III, Pani Krystyny Domańskiej. Niedawno spotkałam ją przypadkiem na ulicy i chociaż trzecią klasę skończyłam 
w 1989 roku, po tylu latach poznała mnie, a ja Ją. Jak zawsze się uśmiechnęła. Szkoła 215. zawsze miała wysoki poziom nauczania. 
Pedagodzy tacy jak P. Ryznar (geografia), P. Tomaszewska (fizyka i chemia), P. Kacpura (historia) były wymagające, ale nie srogie. Za-
rażały uczniów swoją pasją, a wtedy nauka stawała się łatwiejsza i przyjemniejsza. Miło wspominam również lekcje matematyki, które 
prowadziła obecna Pani Dyrektor, Małgorzata Rydzewska. Pamiętam również zajęcia z pływania, które mieliśmy jako obowiązkowe, 
niestety tylko przez rok - w drugiej klasie. Na ówczesne czasy była to jednak nie lada frajda i wyróżnienie chodzić na basen przy szko-
le. W tej chwili do Szkoły 215 chodzi moja starsza córka. Widzę, że chodzi do szkoły z radością, opowiada o koleżankach i kolegach, 
o nauczycielach, o tym, że w szkole cały czas coś się dzieje. I chociaż uczniów jest coraz więcej, a budynek szkoły nie powiększył się, 
to 215-stki nie da się nie lubić. Iwona Zając

Do Szkoły Podstawowej nr 215 uczęszczałam 30 lat temu. Dla was to pewnie cała wieczność, ale dla mnie to tak, jakby to było wczoraj.
Chwile spędzone w szkole wspominam bardzo ciepło i miło. Miałam dużo kolegów i koleżanek, z niektórymi spotykam się do dziś. 
W dzisiejszej szkole zaszły duże zmiany. Jest piękne, nowe boisko i basen. W czasie mojej nauki nauczyciele byli surowi i wymagający. 
Lekcje zapewne były równie ciekawe, jak teraz, ale nie było tak wielu kół zainteresowań dla uczniów w moich czasach. Najpopular-
niejsze było harcerstwo i SKS. To były trudne czasy, szkoła nie organizowała wielu imprez i wycieczek Dzisiaj macie więcej możliwości 
rozwoju, których nie powinniście zmarnować. Elżbieta Twardzicka, mama Szymona z IIIC

Nazywam się Paloma Horniak, mam 27 lat i jestem narodowości romskiej. Byłam uczennicą Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra 
Wysockiego w latach 1989 - 1997. Mam mnóstwo wspomnień związanych z tą szkołą. Są to wspomnienia dobre i złe. Dobre są takie, że 
w każdej sytuacji mogłam liczyć na współczucie, tolerancję, a przede wszystkim traktowano mnie jak każdego innego ucznia. Pamiętam 
dobrych nauczycieli, którzy zachęcali uczniów do wytrwałej pracy. Nauczyciele przekazywali nam także normy i zasady, którymi należy 
kierować się w życiu. Moją wychowawczynią była Pani Tomaszewska, której wiele zawdzięczam. Mój syn ma 11 lat i uczy się teraz razem 
z Wami. Drodzy uczniowie, życzę Wam dobrych ocen i wielu sukcesów. Paloma Horniak

A tak o Szkole nr 215 pisał nasz absolwent, Jeremiasz Hendzel:
,,Patron mojej szkoły”

Jest taka szkoła na Pradze Południe
Z zewnątrz i w środku wygląda bardzo schludnie.

Uczę się w niej już cztery lata
Dumni są ze mnie mama i tata.

Kim patron szkoły? -pewnie spytacie
To Piotr Wysocki -wielki bohater

On pod Olszynką toczył boje
Za wolne życie Twoje i moje.

Dziś jest patronem naszej szkoły
I każdy z nas jest tym zaszczycony

Nosimy dumnie tarczę na boku
Jesteśmy wdzięczni za Polski pokój.

Maria Krasnowska Barbara Dębowczyk
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życia szkołyZ życia szkołyZ
2003 rok

Piknik „Święto Polskiej Szkoły”

2004 rok

Piknik „Europa jest wśród nas”

�

2005 rok

Piknik „Piękna nasza Polska cała”

2006 rok

Piknik „Zwierzęta - nasi przyjaciele”

�

2007 rok

Piknik „W zdrowym ciele zdrowy duch”

�

2008 rok

Piknik „Warszawa moje miasto”

�

2009 rok

Piknik „W jeden dzień dookoła świata”

�

2010 rok

Piknik „Smaki regionu Mazowsze” 

�

„Poznajmy się bliżej” �

- współpraca ze szkołą z Lesznowoli
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W 2007 roku oddana została do użytku nowa pływalnia składająca się 
z dwóch niecek: małej - 17 m i dużej - 25 m. Zespół nauczycieli pod kierun-
kiem pani M. Łodygowskiej opracował modyfikację programu nauczania 
dla klas sportowych o profilu pływackim. Korzystając z bliskiego sąsiedztwa 
pływalni „Szuwarek” i łącznika ze szkołą od 2007 roku w naszej placówce 
otwarte zostały oddziały o profilu pływackim. Rokrocznie prowadzone są 
nabory do tych klas, które szczycą się dobrymi wynikami w nauce i rozsze-
rzoną liczbą godzin na pływalni i wychowania fizycznego. Klasy I - 3 godzi-
ny, klasy II - 4 godziny, klasy III - VI - 5 godzin pływania. Łącznie 12 godzin 
wychowania fizycznego. Obecnie mamy cztery oddziały klas sportowych 
i duże sukcesy szkoleniowe. Możemy się poszczycić Mistrzostwem Polski 
Huberta Szabłowskiego (ucznia kl. 4a) w stylu dowolnym, jego licznymi 
medalami w zawodach ligowych w stylu dowolnym, grzbietowym. Sukcesy 
w województwie mazowieckim odnosi także uczennica kl. 5a Katarzyna 
Suchecka. Nasza placówka zaczęła odnosić sukcesy indywidualne i w szta-
fetach w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Dobra współpraca z pływalnią „Szuwarek” umożliwia nam kształcenie 
w dziedzinie pływania wszystkich oddziałów z naszej placówki  - „0” - VI. 
Wszyscy uczniowie mają w poniedziałki lekcje w-f na pływalni, a ucznio-
wie, którzy lubią pływać, mają możliwość dwa razy w tygodniu, w ponie-
działek i w piątek, na zajęciach SKS doskonalić swoje umiejętności.
Od wielu lat uczestniczymy w programach „Otwarte Obiekty Sportowe” 
i „Od Zabawy do Sportu”. Nasza szkoła jest szkołą ze „Sportowym 
Pomysłem” na czas wolny. 

„Pływające”
klasy sportowe
„Pływające”
klasy sportowe
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Historia Koła „Mały Reporter”Historia Koła „Mały Reporter”

Koło ,,Mały Reporter” działa w Szkole Podstawowej nr 215 od roku 2001. Zajmujemy się pisaniem sprawozdań, opinii, recenzji przeczy-
tanych książek, oglądanych filmów, spektakli teatralnych. Przeprowadzamy wywiady z ciekawymi ludźmi - aktorami, pisarzami, sportow-
cami (Robert Korzeniowski, Kamila Skolimowska, piłkarze Polonii Warszawa). Od 2003 roku wydajemy gazetkę szkolną ,,Mały Reporter”. 
Przygotowujemy również audycje radiowe, które są transmitowane przez szkolny radiowęzeł. W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach 
koła ,,Mały Reporter” biorą aktywny udział uczniowie kl. VI a, III c, III b oraz II c. Opiekunem koła jest pani Ewa Szulińska. Oto nasze 
najciekawsze wywiady i spotkania.
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ROK SZKOLNY 2010 / 2011 ROKIEM OBCHODÓW 50-LECIA SZKOŁY

Wycieczka pracowników szkoły do Warki, miejsca narodzin patrona naszej szkoły Piotra Wysockiego.

  Rok szkolny 2010/2011 rozpoczął się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi. Podczas mszy przedstawicie-
le Rady Rodziców przekazali pani dyrektor Małgorzacie Rydzewskiej nowy sztandar szkoły. Poświęcenia dokonał ksiądz prałat Krzysztof 
Ukleja. W uroczystej mszy uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci naszej szkoły.

5050lat minęło



��

 W związku z obchodami 50-lecia naszej szkoły posadziliśmy 50 drzew i krzewów.

14 października w Święto Edukacji Narodowej pani dyrektor Małgorzata Rydzewska wraz z przedstawicielem Rady Rodziców dokonała 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, umieszczonej na murach naszej szkoły. Tablicę poświęcił ksiądz prałat Krzysztof Ukleja. Tego dnia odby-
ło się również uroczyste ślubowanie klas pierwszych.

�
26 listopada 2010 - Wieczornica z udziałem zaproszonych gości.

 04 czerwca 2011 - planujemy piknik szkolny „Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych”.



��

Z okazji 50-lecia SP nr. 215 zostały ogłoszone konkursy.
Konkurs Poetycki

W kategorii klas I - III
I miejsce - Julia Tomczak z kl. III C

W kategorii klas IV - VI
I miejsce - Julia Gago z kl. VI A

II miejsce - Anna Konefał z kl. VI A
III miejsce - Jacek Wardzyk z kl. IV C

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Nasza szkoła stoi już 50 lat,
chodzę do niej co dzień, chodzi też mój brat.

Ma dobre tradycje, patrona dzielnego,
wsławionego w walkach Piotra Wysockiego.

Ten patron zagrzewał do walki rodaków,
ażeby pokonać rosyjskich żołdaków.

W szkole podchorążych słychać jego mowę - 
powstanie zaczęło się listopadowe.

Niepełny rok trwały walki oraz boje,
Wysocki był gotów oddać życie swoje.

Powstanie upadło, ale to, że było,
więzi patriotyczne w ludziach obudziło.

Dzisiaj nie musimy krwi przelewać, walczyć,
lecz chcemy się starać i dla Polski kształcić.

� Julia Tomczak, 9 lat, III C

Dwieście piętnasta
Nasza szkoła się rozwija,
Choć tyle lat przemija.

Pamięta wszystkie uroczystości,
Święta, smutki i radości,

Które wspólnie przeżyliśmy,
Razem z nią się cieszyliśmy.
Wiele pokoleń się tu uczyło,

Dumnych, że tę szkołę ukończyło.
Szkoła patrona ma wspaniałego - 
Odważnego Piotra Wysockiego.

Był pułkownikiem Wojska Polskiego
I żołnierzem Powstania Listopadowego.

Do zwycięstwa doprowadził,
Nieprzyjaciela naszego zgładził.

Dumni z patrona naszego jesteśmy,
Więc przykład właśnie z niego weźmy.

Lat pięćdziesiąt już minęło
Absolwentom szybko to upłynęło.

Uczyli się pilnie wszyscy,
Czy wysocy, czy też niscy.

Nasza szkoła jest wspaniała,
Wcale też nie taka mała.

To nasza szkoła dwieście piętnasta,
Ona jest najlepsza ze szkół naszego miasta.

� Julia Gago, VI AKo
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„50 lat minęło”
Ten rok dla naszej Szkoły

Jest nadzwyczaj wyjątkowy.
Obchodzi pięćdziesięciolecie,

A ona nadal jest w „wieku kwiecie”.
Piotr Wysocki to Patron naszej Szkoły.

Na wszystkich portretach jest zawsze wesoły.
Był pułkownikiem Wojska Polskiego,

działaczem i żołnierzem Powstania Listopadowego.
Jego wszystkie wielkie zasługi

Uwieńczone zostały po okresie długim.
Przyznano Mu Order - Krzyż Złoty.

Jest on symbolem Jego „dobrej roboty”.
My, jako uczniowie tej Szkoły,
Jesteśmy dobrzy jak „anioły”.

Jesteśmy dumni z takiego Patrona,
On nam udowodnił, że zło pokona.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia
mieliśmy wiele do zrobienia.

Pięćdziesiąt drzew posadziliśmy,
ponieważ hołd tym oddać chcieliśmy.
Niech przyszłe pokolenia tej Szkoły

Wiedzą, że były kiedyś dzieci „anioły”,
Dla których Szkoła i polszczyzna

Znaczyły tyle co dla Wysockiego „Ojczyzna”.
 Anna Konefał, VI A 

Pięćdziesiąt lat mojej szkoły
Wrześniowym porankiem licząc opadłe kasztany

Wkraczam w bramy mej szkoły
Jak zawsze uradowany

Jasne okna przestronne korytarze
Szkolne klasy kolorowe

Głowy uczniów pełne marzeń

Tak jest właśnie w mojej szkole
Już od lat pięćdziesięciu

Szkoła wita swych uczniów

A wśród jej absolwentów
Niejeden dziadek i tata

Niejedna babcia i mama

I wszyscy byli w niej szęśliwi
Bo nasza szkoła jest kochana
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Konkurs Matematyczny

„Moja szkoła po 50-tce”
Nagrody:
I miejsce Wiktoria Kowalewska 
i Justyna Chwiejczak z kl. VI B
II miejsce Marcin Ząbkowski z kl. IV B
Wyróżnienia:
Michał Janowski z kl. VI C 
Justyna Kierył z kl. V B
Inga Matalińska z kl. II C
Filip Lasota z kl. II B

Konkurs Plastyczny

„Portret Piotra Wysockiego”
I miejsce Wiktoria Kowalewska z kl. VI B
II miejsce Mikołaj Witkowski z kl. VI B
III miejsce Marysia Kapica z kl. VI C

Wyróżnienia:

Emma Jurek z kl. V B
Jan Tomczak z kl. VI A
Justyna Kierył z kl. V B
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