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Wydanie specjalne - czerwiec 2016 

Rok szkolny 2015 / 2016 jest dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników 
Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie rokiem szczególnym, ponieważ mija 55 lat od 
momentu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli mury tej szkoły. 

Jubileusz jest okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań. Nasza szkoła ma swoją 
historię i piękną tradycję. Jej mury opuściło już kilka pokoleń wychowanków. Są wśród nich 
lekarze, dziennikarze, nauczyciele, aktorzy. 

Na łamach naszej gazetki swoje wspomnienia zamieściła Pani Ewa Chalecka i Pani 
Anna Szeląg, emerytowane nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 215. Są również 
wspomnienia absolwentów, Pani Katarzyny Marandy, Pani Marty Sobolewskiej, Pani Anny 
Kalczyńskiej oraz Pana Wojciecha Bzymka. Reporterzy z koła „Mały Reporter” 
przeprowadzili również wywiady, z Panem Emilianem Kamińskim – dyrektorem Teatru 
„Kamienica” oraz aktorem Panem Tomaszem Saprykiem.  
Bardzo cennych informacji o autorze hymnu naszej szkoły Panu Władysławie Malinowskim 
udzieliła nam podczas wywiadu jego córka, Pani Danuta Bogusz  

Pisząc o jubileuszu 55 - lecia naszej szkoły koniecznie musimy wspomnieć 
o wieloletniej współpracy z pobliskim :”Jordankiem”. Nasi uczniowie są tam stałymi 
bywalcami, korzystają z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. W naszej gazetce zamieściliśmy 
wywiad z Karoliną Olczedajewską-Witek, założycielką i dyrygentką chóru dziecięcego 
MILLE VOCI, w którym ponad połowa dzieci to uczniowie naszej szkoły.  

 

1 czerwca odbędzie się uroczystość podsumowująca obchody 55-lecia. 

KAPSUŁA CZASU 

W czerwcu uczniowie naszej szkoły wyślą wiadomość w przyszłość. ,,Kapsuła czasu” 
będzie świadectwem naszej teraźniejszości, przesłaniem dla potomnych. Zostanie otwarta 
w 100 rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej nr 215. 

Naszą intencją jest, aby Ci, którzy ja otworzą poznali nasze zainteresowania, 
przedmioty, które nas otaczały. W kapsule zamieszczone zostaną: prace uczniów, zdjęcia, 
czasopisma, gazetka szkolna, film z 45-lecia szkoły, nazwiska uczniów i nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników szkoły. 
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Rybki, raczki, robaczki... 

W początkach mojej pracy dla SP 

215 zdarzyło się, że dyrektor powziął 

zamiar tyleż szlachetny, co ryzykowny, by 

zorganizować klasy dla młodzieży tzw. 

„przerośniętej”, mocno opóźnionej 

w nauce w stosunku do obowiązującego 

systemu. W dzielnicy sporo było uczniów, 

którzy ze wzglądu na wiek powinni byli 

być już w technikach czy zasadniczych 

szkołach zawodowych, ale nie ukończyli 

jeszcze podstawowej.  

 

Pozostawali w zawieszeniu - za 

starzy na podstawówkę, bez świadectwa 

uprawniającego do dalszego kształcenia. 

Plan polegał na tym, by skłonić ich do 

powrotu na łono szkoły możliwością, którą 

dziś nazwalibyśmy „dwa w jednym” - 

równoczesnym uzupełnieniem wiedzy 

i nauką zawodu. Kilka grochowskich 

zakładów pracy, m.in. MPT, zgodziło się 

przyjąć stażystów na 3 dni w tygodniu, po 

przyuczeniu płacić im stawkę w/g tego, co 

wypracowali, z perspektywą zatrudnienia 

na stałe. Pozostałe 3 dni tygodnia mieli 

spędzać w szkole. 

Zgłosili się przede wszystkim chłopcy. 

Powstały klasy szósta i siódma zgodnie ze 

świadectwami, którymi się kandydaci 

legitymowali. Wychowawcą młodszej 

klasy został fizyk, starszej - polonistka. 

Obydwoje wypuściliśmy w świat swoje 

poprzednie - ósme - klasy, wyboru nie 

było. 

Nasi nowi wychowankowie 

prezentowali się dość malowniczo na tle 

pozostałych podopiecznych 215-stki. I nie 

chodziło tu jedynie o charakter - w końcu 

przeciętny uczeń podstawówki z rzadka 

tylko bywa aniołem - ale o tzw. całokształt, 

nazwijmy to doświadczeniem życiowym. 

Toteż, gdy pierwszy raz wyszli na korytarz 

w czasie przerwy jako grupa, zrobiło się 

wokół nich pusto. Spodziewano się po nich 

najgorszego. Trzeba przyznać, że nie 

zawiedli oczekiwań, choć na pewno nie 

wykorzystali wszystkich możliwości. Były 

wymuszenia, cos w rodzaju fali, zdarzyło 

się, że któryś przyszedł na lekcję w takim 

stanie, iż koledzy grzecznie prosili 

nauczyciela o pozwolenie wyprowadzenia 

delikwenta do łazienki, „bo źle się czuje”. 

Oczywiście, obowiązywały ich wszystkie 

zasady szkolnego regulaminu, ale, chociaż 

przynosili zeszyty, podręczniki, używali 

ich, zwłaszcza podczas lekcji - ustaliła się 

niepisana zasada: my ich uczymy, oni 

udają, że się uczą. Czasami uczyli się 

naprawdę, jeśli dostrzegali praktyczne 

zastosowanie. Poważnie traktowali naukę 

zawodu. Od chwili, gdy zaczęto im płacić, 

paru z nich gotowych było pracować 

świątek – piątek. 

Ewa Chalecka 
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Do życia szkolnego też podchodzili 

praktycznie: z wychowawcami starali się 

żyć w zgodnie, z resztą nauczycieli 

bywało różnie, ale robaczki rozumiały, co 

leży w ich interesie.  

Lubili rozmawiać, więc lekcja języka 

polskiego stanowiła zazwyczaj punkt 

wyjścia do dywagacji, które z literaturą 

miewały luźny związek. 

Nie wspominam ich źle, choć 

szkoła wyszła z tego eksperymentu 

poobijana, także psychicznie. Odeszło 

kilku sympatycznych uczniów, 

nauczycieli. 

Miło zapisały mi się w pamięci 

jedyne cztery dziewczynki w tych dwu 

klasach: Basia delikatnej urody, 

czarnowłosa i czarnobrewa Irena, Ela 

o pięknym warkoczu i przede wszystkim 

Iwona, jedyna, która zdecydowała się, 

pójść ze mną do filharmonii na ostatni, jak 

się później okazało, koncert 

Małcużyńskiego (w Polsce i w jego 

życiu). Ma co opowiadać rodzinie (Iwona, 

rzecz jasna). Ten koncert powinien 

pamiętać późniejszy przewodniczący 

Komitetu Rodzicielskiego, p. Wojciech 

Bzymek, który też się tam znalazł. 

 

Nie wiem, jak sobie ułożyli życie moi nietypowi uczniowie. Słyszałam, że Basia 

zginęła w wypadku samochodowym - oby to była plotka. 

Parę lat temu spotkałam Irenę - serdeczną, zadowoloną. 

Ciekawam, jak się miewa Ludwik i ile zarabia. Zakładał się, że będzie zarabiał więcej ode 

mnie, kiedy już zacznie pracować. Więcej niż nauczycielka? To w ogóle możliwe? 

  

Ale – powodzenia! i Ludwikowi, i całej reszcie. 

Ewa Chalecka 
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Rozmowa uczennicy klasy 2D Poli Fijałkowskiej z babcią – byłą nauczycielką naszej 

szkoły… 

 

- Babciu kiedy pracowałaś w naszej 

szkole? 

  
Polu, w Szkole Podstawowej nr 215 
pracowałam 19 lat, od 1984 do 2003 roku. 
W roku 2002 przeszłam na emeryturę. 
36 lat pracowałam jako nauczycielka. 
  
- Czy moja szkoła zmieniła się ? 

  
Polu, Twoją szkołę wspominamy 
z dziadkiem z dużym sentymentem, 
ponieważ nasza rodzina od trzeciego 
pokolenia jest związana z 215--tką. 
Dziadek w roku 1960, czyli wówczas gdy 
powstała szkoła, rozpoczął naukę w klasie 
6-tej i ukończył tu kl. 7, bo kiedyś szkoła 
podstawowa była siedmio klasowa. 
Wcześniej uczęszczał do Szkoły Podst. nr 
71 przy ul. Boremlowskiej, bo tam była 
najbliższa placówka. Dziadek wspomina 
prężnie działającą drużynę harcerską 
,zajęcia z majsterkowania pod kierunkiem 
Pana Dyrektora Andrzeja Schiffersa. 

W roku 1982 naukę rozpoczęła Twoja 
mamusia. I wyobraź sobie, że od 4 klasy 
Jej wychowawczynią była Pani Maria 
Tomaszewska, która była również 
wychowawczynią dziadka Romka. 
Pani ,która uczyła fizyki i chemii. 
  

 W roku 1984 ja rozpoczęłam pracę w tej 
szkole. Pracowałam w nauczaniu 
początkowym. Twój wujek Bartek również 
jest absolwentem szkoły 215, a teraz to jest 
Twoja szkoła, a w przyszłym roku 
szkolnym nasza druga wnuczka rozpocznie 
tu naukę. 
I jak tu nie kochać tej szkoły? Dużo mamy 
wspólnych wspomnień, znajomych 
,przyjaciół. 
Pytałaś, czy szkoła się zmieniła. Polciu, 
wyobraź sobie chociażby to, że teraz różne 
materiały Pani wam kseruje, a ja musiałam 
całej klasie napisać ręcznie, a potem 
przekalkować, aby sobie trochę ułatwić 
pracę. Kiedyś nie marzyły nam się nawet 
komputery, bo ich nie było. Pani 
sekretarka pisała na maszynie do pisania. 
Nie było takich rzeczy w klasach jak 
telewizor, nie mówiąc o innych 
cudownych wynalazkach techniki, 
z których wy korzystacie. O Internecie nie 
mieliśmy pojęcia. 
Większość pomocy nauczyciele sami 
musieli wykonywać lub zdobywać, 
w miarę swoich możliwości. 
Szkoła była szara, smutna. Prawie 
wszystkie klasy były pomalowane na 
beżowo lub biało-beżowo. Pamiętam 
radość moich uczniów, gdy kiedyś jeden 
z tatusiów, który miał firmę remontową 
wymalował nam naszą salę nr 30 na biało-
żółto, a szafki na kolor fiołkowy. Mamy 
poszyły piękne kolorowe zasłonki. Dzieci 
były zachwycone. Wtedy i w innych 
klasach rodzice zaczęli zmieniać wygląd 
sal, pomalowali sale. Teraz jak wchodzę 
czasem do Twojej szkoły, to już od szatni 
widzi się zmiany. Parter wygląda zupełnie 
inaczej niż kiedyś. Świetlica jest 
przebudowana. Przez 13 lat jak ja już tu 
nie pracuję, to szkoła wygląda zupełnie 
inaczej. Sam już budynek jest otynkowany, 
kolorowy, a nie szary, jak kiedyś. Wasze 
sale są wyposażone w ładne, funkcjonalne 
meble. To już XXI wiek. Pani Dyrektor 
dba o placówkę, żeby uczniowie dobrze tu 
się czuli i aby wyposażyć szkołę w pomoce 
naukowe. Dobrze, że teraz są różne 
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dofinansowania, np. z Unii Europejskiej, 
których kiedyś nie było. 
 
- Babciu, czy nauczyciele lubią wstawiać 

złe oceny? 

 
Polciu, z własnego doświadczenia wiem, 
że bardzo nie lubiłam wstawić złych ocen, 
bo zawsze starałam się, aby przekazać jak 
najwięcej wiedzy moim uczniom. Zawsze 
chciałam, aby dokładnie wytłumaczyć 
.Było mi przykro, gdy byłam zmuszona 
wstawić złą ocenę. Zastanawiałam się, jaka 
jest przyczyna, że mój uczeń nie przyswoił 
danego materiału. Czasem myślałam, czy 
to nie jest moja porażka pedagogiczna. 
Starałam się jeszcze dodatkowo 
popracować z uczniem, który dostał złą 
ocenę, aby jednak uzupełnił braki. Różnie 
to bywało z niektórymi uczniami, bywali 
tacy uczniowie, którzy byli „oporni” na 
wiedzę i po prostu nie lubili się uczyć. Byli 
tacy, którzy nie odrabiali prac domowych, 
zapominali o obowiązkach uczniowskich 
i zdobywanie wiedzy nie było dla nich 
ważne. Do szkoły przychodzili, bo to 
obowiązek (dla takich uczniów zło 
konieczne). Całe szczęście ,że takich 
uczniów nie miałam zbyt wielu. 
 
- Babciu, a jakie chwile z pracy w mojej 

szkole najmilej wspominasz? 

  
Oj, Polu ja tak bardzo lubiłam pracować 
z moimi uczniami, że mogłabym Ci bardzo 
długo opowiadać. Wspomnę np. wyjazdy 
na dwutygodniowe zielone szkoły. 
Pierwszy nasz tak długi wyjazd był do 
Wągrowca. Wówczas zwiedziliśmy 
Poznań, Gniezno, Biskupin. Kiedy nie 
jechaliśmy na wycieczki, to mieliśmy 
lekcje. Najwspanialsze były lekcje 
historyczne i przyrodnicze, bo 
mieszkaliśmy na skraju cudownego lasu 
nad malowniczym jeziorem. Na drugą 
dwutygodniową zieloną szkołę pojechałam 
z dwoma klasami, bo miałam dwa 
wychowawstwa, był to wyjazd do 
Mikołajek. Zwiedziliśmy całą Krainę 
Wielkich Jezior. Dzieci długo wspominały 
nasze wojaże. 

Moje dzieciaki chętnie brały udział 
w różnych imprezach. Starannie 
przygotowywaliśmy się do wszystkich, 
a rodzice nam bardzo pomagali w szyciu 
kostiumów ,w zdobywaniu materiałów do 
scenografii. Do dziś pamiętam jakie 
przeżycia nam towarzyszyły, gdy 
wystąpiliśmy z jasełkami w Domu Opieki 
na ul. Hetmańskiej. Pamiętam łzy 
wzruszenia Pań Pensjonariuszek, które 
z nami śpiewały kolędy. Kilkoro dzieci 
z mojej klasy grało na instrumentach. Ach, 
cóż to była za uczta duchowa. 
  
Wspominam nasze wyjścia do teatrów ,na 
koncerty, nasze klasowe dyskoteki 
organizowane z okazji urodzin uczniów. 
Tak wiele mogło się dziać dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu Rodziców. 
Dzięki Im za chęci, za współpracę. 

 
- Babciu, mamusia mi mówiła, że do twojej 

klasy przychodził pies, czy to prawda? 

 
Tak. Codziennie idąc do szkoły ulicą 
Koprzywiańską przy skrzyżowaniu z ul. 
Sztabową mijałam posesję, gdzie była 
dziura w ogrodzeniu, a tam biegał pies. 
Często wracając z pracy miałam kanapki, 
których nie miałam czasu zjeść 
i dokarmiałam nimi psa. Jeśli go nie było 
na dworze, to mu zostawiałam. Pewnego 
razu, kiedy prowadziłam lekcję, nagle 
z hukiem otworzyły się drzwi klasy, a do 
klasy wbiegł merdając ogonem - nowy 
uczeń Demon (tak się wabił). Był to spory 
pies, więc jak stanął na dwóch łapach, to 
łatwo otwierał sobie drzwi. Od tego czasu 
codziennie przez półtora roku Demon był 
codziennie w sali nr30.Jego Pan próbował 
go zatrzymać w domu, ale psina, gdy pan 
go wypuścił do ogródka, wymykał się 
przez dziurę w ogrodzeniu i był w szkole. 
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Pan woźny próbował go zatrzymać, ale 
Demon zawsze go przechytrzył i dostał się 
do szkoły. Zaniosłam do szkoły smycz 
i kaganiec, a gdy Demon przybiegał, to 
podchodził do mnie i czekał, żeby go 
przypiąć do smyczy, która była 
przyczepiona do kaloryfera i podstawiał 
pysk, aby założyć mu kaganiec. Przez czas 
kiedy ja miałam lekcje Demon leżał 
grzecznie na dywaniku przyniesionym 
przez jedną z mam. 

 

Codziennie wracał ze mną ze szkoły 
i rozstawaliśmy się przed jego domem. 
Demona znali wszyscy uczniowie. Był to 
pies włóczykij. Szwędał się po okolicy. 
Kąpał się w pobliskim kanałku 
i podróżował tramwajami .Pewnego razu 
wsiadł do tramwaju i już się nie pojawił. 
  
- Babciu, a czy pracują jeszcze Panie, 

z którymi pracowałaś? 

  
Tak. Pracują jeszcze moje młodsze 
koleżanki, z którymi współpracowałam. 
Wspomnę tylko kilka, z którymi 
pracowałam najdłużej: p. dyrektor 
Małgorzata Rydzewska, p. wicedyrektor 
Ewa Gosk, p. Wiesława Inglot, p. Beata 
Kurant, p. Małgorzata Wesołowska, 
p. Jadwiga Lutomska, p. Ewa Szulińska. 
Pozwoliłam sobie wymienić tylko 
Koleżanki z nauczania początkowego. 
  

 
Wszystkie moje Koleżanki nauczycielki oraz wszystkich Pracowników administracji 

bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkich, z którymi pracowałam miło wspominam. 
  

Polu cieszę się, że lubisz naszą szkołę i tak chętnie do niej chodzisz nie tylko w celach 
towarzyskich, ale że nauka jest dla Ciebie przyjemnością. 
 

Pola Fijałkowska 
Anna Szeląg 
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Najlepsze świadectwo wystawili naszej szkole pamiętający o nas i powracający przy 

różnych okazjach absolwenci. Tu uczyli się czytać, pisać, zdobywali wiedzę i pierwsze 

doświadczenia. 

 

 

 

 

 związku z obchodami 55-lecia naszej Szkoły, jako jej absolwentka, 
a jednocześnie rodzic dzieci do niej chodzących, zostałam poproszona 
przez Wychowawczynię mojego syna o napisanie paru słów wspomnień. 

Najpierw pomyślałam sobie, cóż – wspomnienia mam dobre, ale żeby coś szczególnego? 
Minęło kilka dni, a ja wciąż zastanawiałam się, co było szczególnego w tej szkole – 
w zasadzie było fajnie, do żadnego z nauczycieli nigdy nie miałam urazy, z niektórymi 
kolegami z klasy do dziś mam kontakt… Tak, było po prostu fajnie i miło, i niezbyt nudno. 

Ale czas mijał, a mnie wciąż nie dawało spokoju pytanie – ale co tak naprawdę dała mi ta 
Szkoła? I uświadomiłam sobie, że o wiele więcej niż mi się z początku wydawało… 

Uświadomiłam sobie mianowicie, że to właśnie ta szkoła ukształtowała moje życie i to ona 
przesądziła, jaki kierunek studiów wybrałam wiele lat później i w jakim zawodzie obecnie 
pracuję. To ona zachęciła mnie do nauki, to ona nauczyła mnie uczyć się i chcieć się uczyć. 
I uczyniła to tak jakby zupełnie bez mojej świadomości, że taki proces się dzieje.  

Kiedy patrzę na szkołę podstawową z perspektywy lat, to uświadamiam sobie, że moje 
zainteresowania ukształtowały dwie cudowne nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 215 – 
pani Genowefa Ryznar i pani Danuta Hofman. 

Do dziś pamiętam szczegóły lekcji geografii – jak z zapartym tchem czekałam na 
ciekawostki, które pani Ryznar opowiadała nam na początku lekcji. Pamiętam również, jak 
opowiadając nieprawdopodobne historie sprawdzała, czy choć trochę słuchamy tego, co 
mówiła… Te ciekawostki rozbudzały wyobraźnię i dawały chęć do poszukiwania innych, 
równie ciekawych faktów na własną rękę. A jak czegoś nie mogłam znaleźć sama, to Pani 
zawsze miała czas, udzielała odpowiedzi na niekończące się pytania.  

Pamiętam zapach pracowni biologicznej, słoje i słoiki z różnymi okazami (nadal tam zresztą 
stoją). Na początku nieco przerażające, ale potem, ileż one kryły ciekawostek i ile tajemnic do 
odkrycia! I pamiętam bardzo spokojny głos pani Hofman, wyjaśniający rzeczy niewidzialne 
i przez to wcale do zrozumienia niełatwe.  

I tak oto połączenie dwóch ulubionych przedmiotów: geografii i biologii spowodowało, że 
ukończyłam studia na kierunku ochrona środowiska i zawodowo zajmuję się ochroną 
środowiska. 

W
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Co zatem dała mi Szkoła Podstawowa? Nauczyła mnie używać wędki, zamiast dać złowioną 
rybę… Dała mi narzędzie – chęć do nauki i zamiłowanie do niej oraz pewność osiągnięcia 
celu, jeśli tylko wystarczająco mocno uwierzę w sukces. To dzięki temu udało mi się znaleźć 
pracę, która pokrywa się z moimi zainteresowaniami i dziś chodzę do tej pracy chętnie, bo 
praca jest dla mnie przyjemnością. 

Obecnie często odwiedzam mury Szkoły i zawsze dobrze się w nich czuję. A gdy przy 
okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego słyszę hymn Szkoły, nie mogę się 
powstrzymać i zawsze przyłączam się do chóru śpiewających głosów. 

 

Katarzyna Maranda  
rocznik 1985  
wychowawczyni w klasach I-III: Halina Krawiecka  
wychowawczyni w klasach IV-VIII: Teresa Latoszek 
 

 

 

 

zkołę Podstawową ukończyłam w 2008 roku, czyli dokładnie osiem lat temu. 
Gdyby się nad tym zastanowić, to moje życie wywróciło się od tamtej pory do 
góry nogami. Dzisiaj mieszkam w Krakowie, studiuję na Uniwersytecie 

Jagiellońskim i pracuję w Teatrze Muzycznym. Kiedy usiadłam i zaczęłam się zastanawiać, 
co spowodowało, że jestem właśnie w tym miejscu to muszę stwierdzić - wszystko zaczęło się 
w podstawówce…  

Możemy się oszukiwać, udawać mówić „wcale nie”, ale prawda jest taka że szkoła 
wpływa na nas zdecydowanie bardziej niż byśmy tego chcieli. Spędzamy w niej większość 
swojego życia, prawie wszystkich znajomych mamy ze szkoły, no i najważniejsze – daje nam 
podstawę do dalszego rozwoju. Szkoła podstawowa za moich czasów chyba wyglądała 
inaczej, niż teraz. Co ciekawe, wszystkie wspomnienia jakie mam z tamtego czasu nie są 
z lekcji (ups… co by na to powiedzieli moi nauczyciele?), ale z różnych dodatkowych rzeczy 
które robiliśmy. A trochę ich było… Moja klasa była bardzo zgrana. W zasadzie chyba nigdy 
później nie miałam tak fajnej klasy jak w podstawówce. Pamiętam, że bardzo chętnie 
braliśmy udział we wszystkich dodatkowych akcjach organizowanych w szkole: piknikach, 
święcie szkoły – kiedy byłam w czwartej klasie obchodziliśmy 45-lecie, organizowaliśmy 
jasełka… i redagowaliśmy gazetkę szkolną. Popołudniami wszyscy umawialiśmy się na 
boisku (które jeszcze wtedy było asfaltowe). Często jeździliśmy na rolkach, albo graliśmy 
w piłkę, a nasi rodzice też mieli okazję żeby się spotkać, przez co w sumie się zintegrowali. 
Kiedyś umówili się w szkole i przez weekend pomalowali nam klasę. Nie wiem czy dzisiaj 
mieliby na to czas. Wyobraźcie sobie też, że możecie… w klasie zorganizować urodzinową 
imprezę – to dużo fajniejsze, niż jakaś sala zabaw – serio!  

S
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W szkole najbardziej podobało mi się to, że mogłam spróbować różnych rzeczy, 
sprawdzić co mnie interesuje, w jakiej dziedzinie robię postępy i rozwijać się. Chyba to 
najważniejsza rzecz jaką wyniosłam z podstawówki (oczywiście poza pisaniem, czytaniem, 
ułamkami itd.). Kiedy ja chodziłam do tej Szkoły dawała nam ona podstawę do rozwijania 
własnych zainteresowań, albo przynajmniej nie przeszkadzała – później już tak nie było. 
W gimnazjum i liceum ważniejsze było jakie będą wyniki egzaminu, czy matury oraz jakie 
miejsce w rankingu będzie miała dzięki temu szkoła. Siłą 215-tej według mnie było to, że nikt 
nam nie mówił, że zawsze trzeba wygrywać i być najlepszym, ale za każdym razem mieliśmy 
dawać z siebie sto procent naszych możliwości i uczyć się na własnych błędach. A jeżeli jako 
starsza koleżanka mogę Wam coś doradzić to korzystajcie z tego, a na pewno za 
podstawówką będziecie tęsknic tak jak ja ☺ 
 

Marta Sobolewska  
rocznik 1995  
wychowawczyni w klasach I-III: Ewa Szulińska  
wychowawczyni w klasach IV-VI: Wanda Wójcik 
 

 

 

 

o raz pierwszy przekroczyłem progi Szkoły Podstawowej nr 215 jako uczeń 
w pierwszych latach jej działalności. Szkoła już wtedy była bardzo znana 
w okolicy, a dzięki wspaniałej kadrze pedagogicznej, niepowtarzalnej 

atmosferze, dobrej lokalizacji, niespotykanym wtedy zajęciom sportowym na basenie, każdy 
młody człowiek mieszkający w pobliżu, chciał być uczniem 215tki. Do szkoły wróciłem na 
początku lat ’90 jako rodzic. Nie mogłem sobie wyobrazić, żeby moje córki chodziły do innej 
szkoły. Byłem aktywnie zaangażowany w działanie Rady Rodziców. Współpraca z innymi 
Rodzicami oraz gronem pedagogicznym była dla mnie prawdziwą przyjemnością.  

215 od samego początku dba o edukację na najwyższym poziomie, przygotowuje do nauki 
w kolejnych szkołach, a ze względu na swoje położenie oraz patrona szkoły, rozbudza 
w młodych ludziach tradycje patriotyczne.  

Bycie uczniem 215 to niezapomniana przygoda edukacyjna, w miejscu do którego 
chętnie się wraca.  

 

Uczeń, Rodzic, Przewodniczący Rady Rodziców 
Wojciech Bzymek 

  

P
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Moje wspomnienia z 215 to przede 
wszystkim świetni nauczyciele. 
Niezapomniana wychowawczyni 
Krystyna Grzegrzółka, matematyczka 
i nieżyjąca już polonistka p. Białek. 
Pierwsza martwiła się moimi 
zaległościami, druga premiowała 
zdolności i kibicowała na olimpiadzie 
z jęz. polskiego. Obu dużo 
zawdzięczam. Miałam też kłopoty 
z jęz. rosyjskim bo przez pierwsze 
dwa lata nie uczyłam się tego języka 
chodząc do szkoły francuskiej. 

Trafiłam do klasy B i oczywiście rywalizowaliśmy z klasą A, pewnie tak jest do dziś :) 
w klasie obok miałam sympatię Michała, który dziś jest uznanym prawnikiem i prowadzi 
własną  kancelarię. Pamiętam wycieczki do Zakopanego i dyskoteki w sali gimnastycznej 
a także imprezy historyczne, apele i akademie, których znaczenie doceniam dużo później. 
Szczególnie teraz gdy mieszkam na terenach Olszynki Grochowskiej i pomnik Piotra 
Wysockiego odwiedzam podczas codziennych spacerów.  
Jestem dumna, że kończyłam szkole podstawową która dbała o pamięć historyczną. 
To z pewnością mnie ukształtowało. 

Aha! I jeszcze pani Kacpura od historii i zapomniałam nazwiska pani od geografii która 
mawiała "człowiek inteligentny odnajdzie się w każdej sytuacji"...:) 

 

Anna Kalczyńska-Maciejowska  
rocznik 1983 

  

Foto: Bartosz Krupa / East News 
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Wywiad z Panem Emilianem Kamińskim 

 

- Wiemy, że jest Pan absolwentem naszej 

szkoły, którego nauczyciela wspomina Pan 

najbardziej? 

Panią profesor Makowską, polonistkę, 
wybitną Panią. Będę Ją zawsze pamiętał. 
Bardzo pięknie mówiła o języku polskim, 
była wielkim erudytą i wspaniałym 
pedagogiem. Miała piękny stosunek do 
dzieci. Była wzorem pedagoga. 

- Jaki był Pana ulubiony przedmiot? 

Język polski. 

- Pewnie z tego powodu, że tego 

przedmiotu uczyła taka wspaniała Pani. 

Tak, tak to miało bardzo duże znaczenie. 

- Jak zaczęła się Pana praca w teatrze? 

Skończyłem szkołę teatralną i poszedłem 
pracować do Teatru Narodowego, 
w zasadzie pracowałem równocześnie 
w trzech teatrach: Teatrze Narodowym, 
Teatrze na Woli i w Starej Prochowni. 

- Czy podczas studiowania już Pan 

pracował? 

Zdarzało się ,że w czasie studiowania 
pracowałem, ale mniej w teatrze , bardziej 
przy fizycznych pracach. Na budowach, 
przy koniach, przy rozładunku węgla. 

- To ciężkie prace. 

Tak. Miałem czasami trudne sytuacje 
i musiałem pracować. 

- W jakim filmie ostatnio Pan występował? 

,,U Pana Boga w ogródku”. 

- Czy długo przygotowuje się Pan do roli 

w teatrze lub filmie? 

To zależy od roli, nie ma na to recepty. Na 
pewno nigdy nie przychodzę 
nieprzygotowany. Staram się zawsze 
wypracować swoje zadanie. 

-Czy lubi Pan swoją pracę? 

Tak, ja się nią pasjonuję. 

-Który spektakl, wystawiany w Pana 

teatrze, poleciłby Pan nam ,uczniom klasy 

piątej? 

Piątej klasy?... Dla Was poleciłbym ,,Anię 
z Zielonego Wzgórza” albo ,,Tytusa, 
Romka i Atomka”. 

- Bardzo dobrze się składa ,bo ,,Ania 

z Zielonego Wzgórza” to nasza lektura. 

Emilian Kamiński 

fot. Teatr Kamienica 
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- Jak spędza Pan swój wolny czas? 

Jak mam chwilę czasu łowię ryby, właśnie 
teraz jestem na rybach. Jestem też 
ogrodnikiem, lubię spędzać czas 
w ogrodzie. 

- Jakie jest Pana największe marzenie? 

… Żeby moja rodzina była szczęśliwa, 
żeby Teatr ,,Kamienica” kwitł i w moim 
kraju było normalnie. 

- Czy zachciałby Pan podać nam –,,Małym 

Reporterom”, jakieś wskazówki i rady? 

… Żebyście pisali prawdę. Znajdowali 
ciekawe rzeczy i poświęcali się tej pracy. 
Pracy trzeba się poświęcać , wtedy 
przynosi ona rezultaty. 

- Chcielibyśmy złożyć Panu gratulacje 

z okazji siódmej rocznicy istnienia Teatru 

,,Kamienica”. 

Bardzo dziękuję. Tak. 27 marca minęło 
siedem lat. 

27 marca to Międzynarodowy Dzień 
Teatru i tego dnia otworzyłem swój teatr. 

- W tym roku motywem przewodnim były 

lata dwudzieste? 

Tak, zgodnie z tradycją ,,Kamienicy”. 

- Bardzo dziękujemy za udzielenie 

wywiadu. 

Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. 

 

Koło ,,Mały Reporter” 

13.04.2016 r. 
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Wywiad z Panem Tomaszem Saprykiem i Panią Anną Więckowską 

 

 

W jakich latach chodził Pan do naszej 

szkoły? 

-… Trzeba to obliczyć… 

- Dobrze, że jest z nami matematyczka - 

Pani Anna Więckowska. 

- Tomasz Sapryk -… W szkole z Anią 
siedziałem w jednej ławce. 

- Anna Więckowska - W latach 1973-1981. 

- Tomasz Sapryk-… Bardzo dawno temu. 

Czy bardzo zmieniła się nasza szkoła? 

- Bardzo,… zmieniło się boisko, zmienił 
się wygląd szkoły. Został przebudowany 
basen, na którym spędzałem dużo czasu, 
bo uwielbiałem pływać. Zmieniło się 
otoczenie. Cały Grochów się zmienił. Nie 
było kortów tenisowych, na tym miejscu 
,gdzie teraz są korty był wielki trawnik. 

Zimą było tam lodowisko .Na naszym 
boisku szkolnym też było lodowisko-
graliśmy tam w hokeja. 

Jak Pan wspomina szkołę? 

- Bardzo dobrze. Moje dzieciństwo było 
miłe. Szkołę wspominam bardzo dobrze, 
aczkolwiek muszę Wam się szczerze 
przyznać, że ja takim uczniem 
najznakomitszym to nie byłem. Byłem 
chłopcem ruchliwym, lubiącym sport. 
korzystającym z zaczepek innych kolegów, 
…łobuzowałem. 

Kogo z nauczycieli wspomina Pan 

najmilej? 

- Panią Chalecką, która wspaniale uczyła 
mnie języka polskiego, dzięki jej 
zaangażowaniu, rozbudziła we mnie 
miłość do literatury,… mimo tego 
łobuzowania. Pani Chalecka wywarła na 
mojej edukacji największe piętno. 

- Bardzo wspominam Panią Kacpurę, 
uczyła mnie historii ,ten przedmiot też 
bardzo lubiłem. Zdawałem go na maturze. 

- Pamiętam moje wychowawczynie –Panią 
Kosmoską,… była piękną kobietą, 
zwracaliśmy na to uwagę, jako młodzi 
dżentelmeni. Naszą wychowawczynią była 
również Pani Rogala, uczyła nas przyrody. 
Bardzo ciepła osoba. 

- Pamiętam Panią Tomaszewską od fizyki 
i chemii, była bardzo miła i też była piękną 
kobietą. 

- Panią Ryznal od geografii ,która niestety 
już nie żyje. 
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- Panią Krasnowską od matematyki, która 
miała ze mną gehennę, co roku walczyłem 
o ocenę pozytywną z tego przedmiotu. 

- Naszą Panią od rosyjskiego, był taki 
język w szkole, była Pani Bączek. 

- Pamiętam Panów od basenu, bardzo 
lubiłem pływać. To były bardzo miłe 
chwile. 

Jaki przedmiot lubił Pan najbardziej? 

- No właśnie, wu-ef- nie bójmy się tego 
słowa, język polski, historię, 
humanistyczne przedmioty. 

Czy pamięta Pan swoich kolegów 

i koleżanki? 

- Tak pamiętam, ale użyłbym takiego 
sformułowania ,,jak przez mgłę”. 
Oczywiście najlepiej pamiętam Anię 
Więckowską, z którą się kontaktujemy do 
dzisiaj. Nie ukrywam, że jak moje dzieci 
omawiają jakiś trudny temat z matematyki, 
to nie mogą na mnie liczyć, więc wtedy 
dzwonię do Ani, która przychodzi nam 
z pomocą .To jest bardzo miłe. 

- Wielu kolegów pamiętam, ale ciężko by 
mi było wymienić wszystkich. Najbardziej 
pamiętam tych, którzy mieszkali obok 
mnie – Wojtek Wrona ,był moim 
sąsiadem. Zresztą był potem jednym 
z pierwszych informatyków. 

Anna Więckowska - My to taką męską 
klasę mieliśmy właściwie, było tylko sześć 
dziewczynek. 

Czy mógłby Pan opowiedzieć nam 

o ciekawym, zabawnym zdarzeniu 

związanym ze szkołą? 

- To było tak dawno…. Dużo było 
zabawnych zdarzeń,… miesza mi się 

w głowie szkoła podstawowa ze szkołą 
średnią, kiedyś do szkoły podstawowej 
chodziliśmy 8 lat, nie chciałbym popełnić 
gafy. 

- Może Ania pamięta jakieś zabawne 
zdarzenia? … 

- Ja czasami robiłem za takiego komika 
klasowego, były takie momenty. 

…To były zupełnie inne czasy z wielu 
powodów, między innymi z powodu 
dostępu do informacji. 

- Byliśmy dziećmi mniej chłonnymi niż 
Wy, Wy macie bardziej otwarte umysły 
,macie dużo więcej bodźców. Wtedy inny 
był układ między rodzicami i dziećmi , 
między nauczycielami i dziećmi. To takie 
trochę inne czasy, ale bardzo miłe, bardzo 
wspaniałe. 

- Grało się w piłkę, spędzało się czas na 
podwórku. 

- Nie pamiętam za bardzo tych różnych 
zdarzeń, ale …..pamiętam dyskoteki. 

-…Pamiętam też, że mieliśmy fartuszki 
z wykrochmalonymi kołnierzykami ,one 
były uszyte z takich różnych materiałów, 
które podczas prasowania ,,topiły się”, tzn. 
można było je spalić, jeżeli żelazko było za 
gorące. 

W jakim teatrze Pan gra? 

- Obecnie współpracuję z wieloma 
teatrami. Wychowałem się jako aktor 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie , to 
nadal jest bardzo interesujący teatr, ale 
wydaje mi się, że za czasów, kiedy ja tam 
pracowałem, a pracowałem tam  około 20 
lat, to był jeden z najlepszych teatrów 
w Polsce. Ojcem tego teatru jest Zygmunt 
Hubner. Wybitna postać polskiego teatru. 
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- Potem pracowałem w Teatrze Syrena , 
w Teatrze Narodowym, współpracowałem 
z wieloma innymi scenami. 

Jakie jest Pana hobby? 

- Moim hobby-…to przedziwne, ale chyba 
największym hobby jest mój zawód. To 
jest moja pasja. 

- Ogromną pasją mojego życia jest dla 
mnie rodzina, mam żonę i trójkę dzieci. 

-…Lubię bardzo pływanie, narty, dzielę to 
często z moimi dziećmi. 

-…Czytanie, ale przyznaję się szczerze, że 
z racji zawodu  bardzo dużo czasu 
spędzam na takim branżowym czytaniu, 
czytam dużo literatury pięknej, utworów 
dramatycznych. 

-…Moim hobby jest również reżyseria. 

-…Podróżowanie, to też moje hobby. 
Kiedyś mogliśmy sobie podróżować  po 
kraju i okolicach ,natomiast posiadanie 
paszportu to było wielkie wydarzenie, 
prawie nikt nie miał paszportu, więc 
podróżowanie teraz, zwiedzanie zabytków 
sprawia mi ogromną przyjemność. 

- Moim hobby jest również gotowanie. 
Gotowałem od zawsze. 

Czy lubi Pan zwierzęta? 

- Tak, zawsze mieliśmy zwierzęta w domu. 
Moimi faworytami są psy i konie. Nie 
mamy konia, aczkolwiek córka jeździ 
konno i niewykluczone ,że koń znajdzie się 
w naszej rodzinie. 

.…Mam dystans do kotów, może dlatego, 
że koty się tak łatwo nie poddają i chodzą 
własnymi drogami, a ja jestem samcem 
alfa, lubię dominować. Koty nie dają się 
zdominować tak jakbym chciał, może na 

tym to polega. Obecnie mamy psa, którego 
wzięliśmy ze schroniska, poprzedni piesek 
był z nami 16 lat. Bardzo lubię zwierzęta. 

Jaka jest Pana ulubiona potrawa? 

- Gotowanie w naszych czasach to było 
zupełnie co innego. To było raczej 
odżywianie się i pyszne obiady mamy. 

A teraz? 

Gotowanie stało się oddzielną dziedziną, 
mamy dostęp do różnych produktów. 
W zimę mamy te produkty, których kiedyś 
nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić. 
Gotowanie stało się interesujące. Bardzo 
lubię ryby ,owoce morza. 

- Nauczyłem się gotować dzięki mojej 
mamie. Jak rodzina przyjeżdża na święta 
potrafię zrobić typowe, polskie, domowe 
dania. Robię przetwory, ogórki, dżemy, 
grzybki. 

Czy interesuje się Pan sportem? 

- Tak ,na dowód tego wczorajszy wieczór 
spędziłem przed telewizorem oglądając 
Manchester City z Realem Madryt. Było 
0:0. Bardzo lubię oglądać sport. Mało 
tego-… wzruszam się w pewien sposób, 
jak polscy sportowcy startują i osiągają 
jakieś wyniki. Nasi komentatorzy potrafią 
tak emocjonująco komentować mecze, że 
ja temu ulegam. Siedzę przed telewizorem 
kibicuję i głośno krzyczę. …Dobrze, że 
mieszkamy w domu jednorodzinnym. 

Ja chciałabym teraz zadać pytanie Pani 

Annie Więckowskiej. 

- Tomasz Sapryk-…Ania, wiele razy 
ratowała mnie z matematyki. 

Jak Pani wspomina naszą szkołę? 
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- Szkołę podstawową wspominam bardzo 
miło. 

- Przede wszystkim pamiętam i bardzo 
miło wspominam nauczycieli. …Naprawdę 
-pamiętam wszystkich nauczycieli. 

Miałyśmy okazję z koleżankami spotykać 
się z nauczycielami i bardzo miłe było to, 
że oni mnie również pamiętali. 

W naszej klasie była miła atmosfera, 
między innymi dzięki Tomkowi. 

- Tomasz Sapryk-…Co tu dużo mówić,  

Ania była doskonałą uczennicą, ,,czerwone 
paski”(świadectwa z czerwonym paskiem) 
to była jej konkurencja. 

Muszę Wam zdradzić niechlubną 
tajemnicę, niestety wiele osób ściągało 
lekcje, jak się ściągnęło od Ani, to 
wiadomo było, że ma się bardzo dobrze 
zrobione zadanie. 

Czy starał się Pan przekazać pasję do 

aktorstwa swoim dzieciom? 

- Stało się tak trochę odwrotnie, ponieważ 
zawód aktora jest trudnym zawodem, 
często niewdzięcznym, wymaga aprobaty 
i żywi się tą aprobatą, bardzo się przeżywa 
jak tej aprobaty nie ma. Ja im nie 
odradzałem, ale wyrażałem się dosyć 
chłodno na ten temat. 

Zabierałem ich do teatru, ale moje dzieci 
nie przesiadywały ze mną w teatrze. Nie 
umieszczałem ich w żadnych 
przedstawieniach. 

Mój syn zagrał w jednym przedstawieniu, 
ponieważ dziecięcy aktor grający 
wcześniej jedną z ról urósł i ktoś 
zaproponował, żeby zagrał mój syn-
Maksymilian. Zagrał ze Zbigniewem 

Zapasiewiczem, wybitnym, niestety już 
nieżyjącym aktorem. Grał tam jego 
wnuczka. Muszę powiedzieć, że zagrał tam 
świetnie. Powstał z tego nawet Teatr 
Telewizji pt. ,,Nad złotym stawem.” Więc 
mój syn ma taką pamiątkę do końca życia. 

Wydawało mi się ,że moja córka zostanie 
scenografem ,…to zawód zbliżony do 
aktorstwa, ma duże zdolności plastyczne, 
ale wybrała inna drogę. 

Moja najmłodsza córka Zosia, która jest 
teraz w piątej klasie , posiada pewne 
predyspozycje i być może skończy to się 
aktorstwem. 

Czy od początku chciał zostać Pan 

aktorem? 

- Wydawało mi się ,że będą pływakiem, 
należałem do sekcji pływackiej. Dobrze mi 
to wychodziło, wygrywałem zawody 
szkolne, nawet dzielnicowe. 

Ale zwyciężyło aktorstwo. 

Aktorem bardzo szybko chciałem zostać, 
chyba już w piątej klasie. 

Jaką rolę najmilej Pan wspomina, jest 

najbliższa Pana sercu? 

- To jest bardzo ciekawe pytanie? 

Mam takie swoje ukochane rzeczy. 

- To sztuka ,,Czarownice z Salem”, 
reżyserowana przez Izabellę Cywińską, 
tam zagrałem główna rolę Johna Proctora. 
Następną bardzo ważną dla mnie sztuką 
był ,,Lot nad kukułczym gniazdem”, też 
grałem tam główną rolę. Kiedy ja zacząłem 
pracować jako aktor, to był wybitny film, 
z wybitną rolą Jacka Nicolsona. 

A potem ja mogłem zagrać tę rolę. 
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Pamiętam też pierwszą dużą rolę w filmie, 
to był serial dla dzieci pt. ,,Wow”. Pewnie 
Wasi rodzice go pamiętają. 

Mam ulubionych reżyserów, z którymi 
lubię współpracować. Jest nim Wojtek 
Smarzowski, Juliusz Machulski, Andrzej 
Jachimowski, Marek Koterski. 

Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkanie i udzielenie wywiadu. 

Koło ,,Mały Reporter”. 

27.04.2016 r. 
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Wywiad z Panią Danutą Bogusz, córką autora hymnu naszej szkoły 

 

W którym roku Pani tata napisał hymn 

naszej szkoły? 

W roku 1980. Mój syn chodził wtedy do 
tej szkoły, tata tak bardzo kochał swojego 
wnuka, że zaczął pracować w tej szkole - 
uczył muzyki. 

Uczęszczanie mojego syna do tej szkoły 
zainspirowało tatę do napisania hymnu. 

Ile czasu poświęcił na napisanie hymnu? 

Hymn pisał bardzo krótko, Tata był już 
rozwinięty autorsko i muzycznie, niewiele 
potrzebował czasu,… może miesiąc. 

Czy pomagała Pani tacie w pisaniu 

hymnu? 

Nie, tata budził się rano i już wszystko 
miał w głowie, to był gotowy tekst. 

Ile lat żył Pan Władysław Malinowski? 

Tata urodził się w 1909 roku, a zmarł 
w 1994, żył 85 lat. 

Jaki zawód wykonywał? 

Był nauczycielem. Uczył w Technikum 
Mechanicznym, technikum dla 
pracujących, liceum, a później uczył przez 
dwa lata muzyki w Waszej szkole. 

Jakim był człowiekiem? 

Był bardzo zdyscyplinowany, punktualny, 
gdy ułożył sobie harmonogram na dany 
dzień, ściśle go przestrzegał. 

Był bardzo zorganizowany, a przecież miał 
,,tyle na głowie”, budował dom, miał 
rodzinę, żonę, dwie córki, studiował, 
pracował w szkole. Nie otaczał go sztab 
ludzi, wszystko robił sam. 

Tata miał dobre cechy, był szalenie 
uczuciowy, rodzinny. 

Czy Pani tata jest autorem innych 

utworów muzycznych? 

Tata mieszkał w Pruszkowie, zakochał się 
w tym mieście, dlatego skomponował 
,,Walczyk Pruszkowa”. Potem uczył 
w Technikum Mechanicznym i napisał 
hymn dla tej szkoły pt.,,My metalowcy”. 
W Pruszkowie mieściło się również 
Centralne Biuro Konstrukcji Obrabiarek. 
Mój tata napisał pieśń dla tego biura. 

Mam ten tekst, spróbuję Wam 
zaśpiewać… (tu nastąpił śpiew Pani 

Danuty Bogusz). 

Czy posiada Pani pamiątki po swoim 

tacie? 

Tak, ale to dzięki Pani Ewie Szulińskiej są 
one w takim pięknym stanie. Ja miałam 
wszystko mało zorganizowane. 

W tym miejscu nastąpiło oglądanie 

pamiątek: zapisanych nut naszego hymnu,  

zdjęć oraz tomiku wierszy,, Strzały 

niewolnika”. Publikacji i prac ,,Polska 

sztuka ludowa”, ,,Ludowe rzeźby 

Rybnika”, analiza dotycząca mimiki twarzy 

i karykatury zawarta w pracy 
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pt.,,Zależność mimiki od nastroju 

człowieka”. Pracami tymi zainteresował 

się Wydział Psychologii na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Pozwoli Pani ,że przejdziemy teraz do 

pytań związanych z Panią. 

Jaki zawód Pani wykonuje? 

Skończyłam szkołę pomaturalną 
o kierunku chemicznym. Najpierw 
pracowałam w Polfie, przy lekach. Bardzo 
mi się ta praca podobała. Później przez 
dwadzieścia cztery lata pracowałam 

w Instytucie Przemysłu Mleczarskiego 
w bibliotece naukowej. Teraz jestem na 
emeryturze. 

Jakie są Pani zainteresowania? 

Lubię czytać, bardzo lubię teatr, lubię 
spędzać czas z moimi wnukami, bardzo 
lubię wycieczki i podróże. 

Czy lubiła Pani rysować? 

Niestety nie mam takich zdolności, nie 
odziedziczyłam ich po tacie. 

Jak miała na imię Pani mama? 

Zofia…Bardzo mi miło, że pytacie 
również o mamę. Mama zawsze była 
w cieniu tej całej twórczości taty.  

Była osobą bardzo dobrą, bardzo skromną, 
nigdy nie myślała o sobie. Wszystkim 
pomagała. Miała 85 lat, gdy zmarła. 
Między rodzicami było pięć lat różnicy, ale 
umarli mając tyle samo lat. 

Bardzo dziękujemy za przekazanie nam tylu cennych informacji o Pani tacie, autorze hymnu 

naszej szkoły. 

Koło ,,Mały Reporter ”oraz uczniowie klasy IIb 

4.05.2016 r. 
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Wywiad z Panią Karoliną Olczedajewską-Witek, założycielką i dyrygentką 

chóru dziecięcego MILLE VOCI, 

 

Skąd wzięła się nazwa prowadzonego 

przez Panią chóru? 

Nasz chór nazywa się MILLE VOCI, co 
znaczy po włosku TYSIĄC GŁOSÓW. To 
również tytuł piosenki włoskiego chóru 
dziecięcego Piccolo Coro „Mariele 
Ventre” dell’Antoniano. Ta piosenka jest 
dla nas szczególnie ważna, bo pokazuje, 
czym może być wspólne śpiewanie: 
świetną zabawą z przyjaciółmi, 
tworzeniem czegoś dużego z czegoś 
niepozornego, małego, codziennego, może 
być sposobem życia i ulubionym zajęciem. 
Chór Piccolo Coro… z Bolonii jest dla nas 
wzorem do naśladowania i był nim od 
zawsze – ponieważ założenie chóru 
wymarzyłam sobie już jako dziecko. Gdy 
miałam pięć lat, śpiewałam z tym chórem 
i bardzo chciałam stworzyć podobny, gdy 
dorosnę. Marzenie z dzieciństwa spełniło 
się i szybko dołączyli do mnie moi 
przyjaciele, którzy prowadzą zespół razem 
ze mną. Nie zamienilibyśmy naszej pracy 
na żadną inną, a MILLE VOCI stało się 
naszą drugą rodziną. 

Kto może uczestniczyć w spotkaniach 

i próbach chóru? 

Każdy, kto przyjdzie na przesłuchanie 
i przekona nas, że kocha śpiewać. Chęć 
i gotowość do tego, by uczyć się śpiewać 
wspólnie z innymi, jest najważniejsza, ale 
oczywiście uważnie słuchamy, jak 
kandydat śpiewa, co lubi śpiewać i czy da 
sobie radę z naszym repertuarem. Jeśli 
dziecko potrafi pogodzić naukę w szkole 
i inne zajęcia z naszymi próbami, 
z wycieczkami i licznymi koncertami, to 
zapraszamy! Dziewczynek w chórze mamy 
dużo, ale czekamy także na chłopców – 
mamy już jednego i świetnie sobie radzi. 
Do 12 roku życia można śpiewać 
w chórze, a później czeka na młodzież 
Grupa wokalna, otwarta i dla tych, którzy 
wcześniej nie śpiewali w MILLE VOCI. 
Uwaga! Przesłuchania ruszają już od 20 
maja! Więcej dowiecie się w Jordanku 
(Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 
„Jordanek” naprzeciwko szkoły) i na 
naszym profilu na Facebooku „Chór 
dziecięcy MILLE VOCI” ☺ 

Wiemy, że prowadzony przez Panią 

chór Mille Voci odniósł wiele sukcesów. 

Który ceni sobie Pani najbardziej? 
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Ogromnie cieszymy się z naszej pierwszej 
płyty. Ukazała się jesienią 2015 roku we 
współpracy z Piccolo Coro… a jesteśmy 
pierwsi w Polsce, którym udało się nagrać 
te świetne, dobrze znane we Włoszech 
piosenki, po polsku. Mamy też piękne 
wspomnienia i wielu nowych przyjaciół 
z warsztatów z dwoma chórami z Hong 
Kongu czy projektu z muzyką filmową. 
Ale oprócz udanych wycieczek, 
koncertów, konkursów, ciekawych 

projektów czy pracy w studiu naszym 
największym sukcesem określiłabym to, 
jaka atmosfera panuje w zespole. Na 
naszych chórzystów i ich rodziny można 
liczyć, można się z nimi cieszyć, smucić, 
wzruszać, muzykować oraz snuć plany na 
kolejne lata. I ta więź to największy 
sukces, który od sześciu lat nam się udaje. 
Mam nadzieję, że nasi chórzyści będą to 
wszystko w przyszłości ciepło wspominać. 

 

Koło ,,Mały Reporter ”  
6.05.2016 r. 
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