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DZIEJE  NASZEJ  SZKOŁY 
 

1925 

 

Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ. Została założona w 1925 

roku. Kierownikiem szkoły od 1926 był W. Starzyński - brat przedwojennego prezydenta 

stolicy - Stefana Starzyńskiego. Nie udało się ustalić imienia pierwszego „dyrektora” szkoły. 

Raczej nie był to brat „rodzony” prezydenta stolicy, ale mógł pochodzić z Jego rodziny.  

Pierwszą siedzibą SP nr 50 był 3-piętrowy budynek przy ul. Skaryszewskiej 15. 

 

1934 
 

W roku szkolnym 1934/35 szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Zamoyskiego 

47/49. Nowy gmach był wyposażony w nowoczesne - jak na ten okres - urządzenia: centralne 

ogrzewanie, natryski, gabinet stomatologiczny i pokój higienistki.     Każdy uczeń objęty był 

badaniami lekarskimi. 

Na parterze znajdowała się duża, dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Sale lekcyjne 

mieściły się w dwóch częściach: aryjskiej i żydowskiej. Były przestronne, widne, z ławkami 

dostosowanymi do wzrostu uczniów. 

 
 Nieistniejący budynek Szkoły Powszechnej nr 47 i  Szkoły 
Powszechnej nr 50 zbudowano przy ulicy Zamoyskiego 47/49 na 
Kamionku w Warszawie. Dwupiętrowy budynek szkół 
zbudowano vis a vis fabryki Wedla przy ulicy Zamoyskiego 47/49 
w 1935 roku. W nowoczesnym gmachu utworzono nową szkołę 
nr 47 oraz przeniesiono z pobliskiej ulicy Skaryszewskiej 15 szkołę 
nr 50. W 1944 roku już po zajęciu Pragi przez Sowietów budynek 
został trafiony przez niemieckie rakiety Nebelwerfer (zw. 
potocznie "krowami") i częściowo zburzony. Nadające się do 
odbudowy zabudowania zostały wkrótce później rozebrane. 

 

Jako dziecko uczniem tej placówki był znany późniejszy varsavianista Jerzy 

Kasprzycki, który tak ją opisuje w swoich wspomnieniach: "Rzeczywiście, już w pierwszej 

klasie zetknąłem się z pełnym przekrojem (rozpatrując religijnie) społecznym ówczesnej 

Warszawy. Na trzydziestu uczniów mieliśmy dziesięciu wyznawców judaizmu i jednego 

muzułmanina, syna tureckiego piekarza. Chrześcijanie też byli podzieleni. Wiedzieliśmy, że 

obok nas, katolików, jest w klasie syn prawosławnego diaka, jest ewangelik, a nawet 

mariawita". 

 

1939 

We wrześniu 1939 roku budynek szkoły zajęli Niemcy (żandarmeria). Zajęcia 

przeniesiono do pomieszczenia przy ulicy Inżynierskiej 10 (do momentu wyprowadzki szkoła 

zajmowała najwyższe piętro, na niższych kwaterowali żandarmi). Potem szkoła mieściła się 

przy Gocławskiej, a następnie przy Targowej 15. Zajęcia odbywały się od godzin porannych, 

aż do godziny policyjnej. Nauczyciele korzystali z przedwojennych podręczników, pomimo 

wprowadzonych przez władze niemieckie obowiązkowych czasopism "Stern". 
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1944 

W roku szkolnym 1944/45 szkołę przeniesiono do pałacyku między ulicą Brukową a 

Szeroką, potem do baraku przy ulicy Wójcika 23 (róg Floriańskiej), a następnie do 

czynszowej kamienicy przy ulicy K.Wójcika 5.  Kierownikiem placówki był Ignacy 

Frankowski. Nauczycielkami były wówczas m.in. Jadwiga Brzozowska oraz Jadwiga 

Gronostajska. 

1964 
 

    Od września 1964 r. na kierownika szkoły powołano Jerzego Schabowskiego, na jego 

zastępcę zaś Józefa Stelmaszczyka ( dotychczasowego kierownika szkoły nr 65 ). 

 

1965 
 

Szóstego stycznia 1965 r. uczniowie otrzymali nową siedzibę w gmachu - Pomniku 

Tysiąclecia przy ul. Jagiellońskiej 3/5. W nowej siedzibie spotkali się uczniowie dawnych 

szkół nr 50, 51, 65. 

Oficjalne otwarcie szkoły i nadanie imienia Karola Wójcika miało miejsce 19.01.1965 

roku z udziałem kuratora oświaty Jerzego Kuberskiego, przedstawicieli dzielnicowych władz 

oświatowych i Genowefy Wójcik - wdowy po patronie. Odczytano akt nadania imienia i 

odsłonięto tablicę pamiątkową. Program artystyczny i wystawa prac uczniowskich uświetniły 

uroczystość. Fakt tego wydarzenia został odnotowany w "Ekspresie Wieczornym". W 

następnym roku szkolnym szkoła otrzymała sztandar. 
 

W latach 1965-69 uczniom opuszczającym mury szkolne organizowano kilkudniowe 

wycieczki zagraniczne. W 1965 r. uczniowie gościli 15-osobową grupę młodzieży 

węgierskiej. W tym samym roku grono pedagogiczne podjęło się nauczania problemowego 

przy zastosowaniu środków audiowizualnych (wg programu dr A.Fleminga). 

 

1965 

 

Rok szkolny 1966/67 rozpoczęto pod hasłem "O bezpieczną drogę dziecka do szkoły". 

Rada Pedagogiczna - jako eksperyment -podjęła pracę pod hasłem "Prawo maluchów do 

wychowania fizycznego" (m.in. ferie wiosenne przeznaczono na kurs narciarski dla klas IV w 

Zakopanem, uczniom klas I - IV udostępniono w szerszym zakresie salę gimnastyczną).  

Eksperyment oceniono jako udany. Informacje o nim ukazały się w prasie 

warszawskiej.  

 

1968 

 

W czerwcu 1968 r. nauczyciele wychowania fizycznego pod kierownictwem Anny 

Złotkiewicz przygotowali dwa pokazy gimnastyczne prezentowane m.in. gościom z Austrii, 

Norwegii i Francji. Kolejnym eksperymentem było wprowadzenie pod kierunkiem Jadwigi 

Gronostajskiej zróżnicowanej oceny z zachowania. 

 

 

1971 
 

W roku szkolnym 1971/72 szkołę odwiedziły grupy nauczycieli amerykańskich i 

rosyjskich. 
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1983 
 

W 1983 roku, 25-lecie istnienia obchodził Szczep 260 Warszawskich Drużyn 

Harcerskich i Zuchowych im. Maćka Kolke. Jego założycielem i opiekunem był harcmistrz 

Aleksander Soliński. 

 

1986 
 

We wrześniu 1986 roku na emeryturę odszedł dyrektor Jerzy Schabowski. Jego 

miejsce zajęła Barbara Biczewska, a zastępcą została Teresa Godlewska. 

W związku z ciągłym niedogrzaniem powierzchni pomieszczeń został zmieniony 

system ogrzewania. Budynek podłączono do centralnej sieci miejskiej. Powstała tradycja 

(kultywowana do dzisiaj) szkolnych spotkań wigilijnych i wielkanocnych. 

 

1990 
 

W roku 1990 powołana została Rada Szkoły oraz stanowisko pedagoga, które objęła 

Grażyna Liberadzka. 

 

1991 
 

Od września 1991 r. po odejściu na emeryturę Barbary Biczewskiej, funkcję dyrektora 

objęła Anna Jarecka, a zastępcy Halina Gontarz. Przy zaangażowaniu sił rodziców i uczniów 

odnowione zostały sale lekcyjne, hole, korytarz, szatnia, pokój nauczycielski, zakończony 

został remont sali gimnastycznej i zaplecza. 
 

Rok 1991 zapoczątkował nowy okres systematycznej pracy nad wychowaniem 

uczniów, w celu przeciwdziałania zgubnemu wpływowi środowiska lokalnego. Służyć temu 

miała bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, zajęcia reedukacyjne i sportowe. W wyniku 

działalności gospodarczej uzyskano dodatkowe środki na zakup nowych mebli, telefonów, 

kserografu, pomocy dydaktycznych. Rozpoczęto prace nad urządzaniem klas - pracowni. 

 

1992 
 

We wrześniu 1992 r. powstała pracownia komputerowa. Kontynuowane było 

wyposażanie pracowni i zazielenienie terenu przyszkolnego. Wprowadzone zostały lekcje 

muzealne i żywe lekcje biologii. W celu zapobiegania niepowodzeniom uczniów, nawiązana 

została współpraca z Poradnią Wychowawczo - zawodową, TPD i kuratorami sądowymi. 

 

 Dzięki staraniom pedagoga - poprzez TPD - pozyskano opiekunów i sponsorów 

zagranicznych dla wielu uczniów z rodzin o dochodach poniżej minimum socjalnego. Trwała 

praca mająca na celu zwiększanie bezpieczeństwa dzieci na ulicy. Na najbliższym przejściu 

przy szkole zostały ustawione światła sygnalizacyjno-pulsacyjne. 

 

1993 
 

Rok 1993/94 przyniósł kolejne nowości. Naukę języków obcych dzieci rozpoczęły w 

nowym laboratorium językowym wyposażonym w 17 kabin, słuchawki i sprzęt 

audiowizualny. Dla uczniów klas I - III zorganizowano gimnastykę korekcyjną w nowo 

otwartej salce gimnastycznej. W gmachu szkoły zainstalowano nowoczesny system 

alarmowy. Na każdym piętrze urządzone zostały sale audiowizualne. Sukcesywnie 

wyposażało się pracownie. Skomputeryzowana została sala sekretariatu.  
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Dzięki staraniom dyrekcji większość zajęć pozalekcyjnych od roku szkolnego 1993/94 

finansuje dzielnica, zwiększając w ten sposób udział w zajęciach dzieci z rodzin ubogich. 

Efektem szerokiej gamy zajęć była "Wielka gala" - przegląd działalności artystycznej, na 

scenie teatru "Baj". W wielu klasach nauczania początkowego wprowadzona została nauka 

języków obcych (angielskiego, włoskiego). W niektórych klasach I - III rozpoczęto nauczanie 

blokowe. 

 

1995 
 

W roku szkolnym 1995/96 ważną datą był 400-lecie stołeczności Warszawy. 

Uczniowie z powodzeniem uczestniczyli w dzielnicowym konkursie poświęconym historii 

Warszawy (nasza drużyna zdobyła II miejsce i jedno indywidualne wyróżnienie). Sukcesem 

okazał się również konkurs plastyczny poświęcony tej samej tematyce - uczniowie naszej 

szkoły zdobyli komplet pierwszych nagród. Z nagrodami wrócili także uczniowie klas  V - 

VI, którzy zwyciężyli podczas pierwszego dnia wiosny na najbardziej atrakcyjne i kolorowe 

przebranie. Pięć uczennic  klasy VIII b zachęconych do działu w zajęciach "Domy Pracy 

Twórczej Dzieci" w pracowni literackiej Danuty Wawiłow doczekało się wydania swoich 

wierszy w książeczce pt. "Mieszkam w domu gwiazd". 
 

Szkoła mogła poszczycić się też innymi sukcesami. Dzięki ciągłej pracy całego 

zespołu pedagogicznego zmniejszyła się liczba uczniów promowanych warunkowo. O wielu 

pedagogach można powiedzieć, że to ludzie wielkiej pasji i charakteru. Mają osiągnięcia - 

laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Największą ich ilością może się 

poszczycić długoletni matematyk - Krystyna Stępniewska. 
 

Rok szkolny 1995/96 zakończył się radosną wiadomością - szkoła będzie odnawiana. 

Podczas wakacji przeprowadzono generalny remont budynku. Ściany zewnętrzne zostały 

ocieplone i wykonano nową elewację, zabezpieczono dach i wymieniono rynny. Wewnątrz 

założono nową instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i ogrzewczą. Gmach wyposażono 

w nowoczesne okna i estetyczne drewniane drzwi. Odmalowane zostały sale lekcyjne, sala 

gimnastyczna i wszystkie pozostałe pomieszczenia. W łazienkach zainstalowano nowe 

urządzenia sanitarne, ściany pokryto piękną glazurą, a podłogi wyłożono dopasowaną 

kolorystycznie terakotą. Przy sali gimnastycznej wyremontowano kabiny z natryskami. W 

kuchni została poprawiona wentylacja. Kupiono nowe meble. To wszystko było możliwe 

dzięki przychylności władz gminy, a przede wszystkim Dyrekcji Zarządu Dzielnicy Praga 

Północ - Jerzemu Hertelowi i Ireneuszowi Tonderze. 

 

1996 
 

Zajęcia we wrześniu 1996 roku rozpoczęły się w czystych, pachnących salach. Dzięki 

środkom finansowym uzyskanym z działalności gospodarczej zakupiono nowe karnisze, 

firanki, zasłony oraz szafki i krzesła do pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych. Środki 

otrzymane z budżetu Dzielnicy Praga Północ sprawiły, że całkowicie nowy wystrój otrzymała 

świetlica. Została urządzona pracownia matematyczna. Rytm życia szkoły wyznaczają 

kolejne lata - zmieniają się uczniowie, nauczyciele, pojawiają się nowe pomysły, obchodzimy 

kolejne rocznice ważnych wydarzeń. 
 

W roku szkolnym 1996/97 zmienił się nie tylko wystrój naszej szkoły, wprowadzono 

również wiele nowości. Jak pierwsza szkoła na Pradze przystąpiliśmy do programu 

"Promocja Zdrowia", mającego na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Realizowany jest 

program "Bezpieczna szkoła, a w wybranych klasach VI - VIII program "7 kroków" związany 

z profilaktyką uzależnień. Uczniowie klas VIII rozpoczynają naukę według nowego programu 

wiedzy o społeczeństwie (tzw. kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej).  



 5 

Jednak szkoła to nie tylko lekcje, to także zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

indywidualne zainteresowania uczniów. Do ich dyspozycji są nauczyciele prowadzący koła 

przedmiotowe (plastyczne, teatralne, geograficzne, matematyczne, historyczne, 

informatyczne, fizyczne, SKS, fotograficzne i esperanto). 

 

 Szczególne miejsce w szkole zajmuje Samorząd Uczniowski. Opiekują się nim 

Grażyna Liberadzka i Gabriela Bobrzak. Poświęcają one swoim podopiecznym wiele czasu, 

inspirują do działania. Zawsze służą radą i pomocą. Wzorem lat ubiegłych powołano także 

Rzecznika Praw Ucznia. 

 

1997 
 

Kolejne lata to okres wzmożonej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Lata sukcesów 

i porażek. W 1997 r. zapada decyzja o zmianie patrona szkoły. 25.04.1997 roku szkoła 

otrzymuje imię Królowej Jadwigi Andegaweńskiej. 

 1999  

Pierwszego września ówczesny Prezydent Warszawy – Marcin Święcicki zakłada 

zatwierdzone aktem założycielskim Gimnazjum nr 57. Gimnazjum mieści się w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi. W kolejnych latach powstają nowe 

pracownie, a wiele obiektów zostaje zmodernizowanych. Powstaje pracownia chemiczno-

fizyczna. 

2000 

Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa z podłączeniem do Internetu, duży 

pokój nauczycielski, pokój do pracy naukowej dla grona pedagogów ze stanowiskami 

komputerowymi oraz gabinet reedukatorów. Unowocześniono zaplecze kuchenne, 

skomputeryzowano pracę biblioteki - udostępniono uczniom komputer z dostępem do 

Internetu. 

Nawiązano ścisłą współpracę szkoły z DOSiR- em. Aktywnie korzystamy z basenu, 

hali sportowej oraz innych obiektów rekreacyjnych. Oddano do użytku boisko sportowe na 

świeżym powietrzu. 
 

2001 

 

Dzięki uzyskanym funduszom następuje odnowienie sali gimnastycznej z 

nowoczesnym wyposażeniem, nowym zapleczem oraz pokojem dla nauczycieli wychowania 

fizycznego. Zostaje położona bezpieczna (bezpoślizgowa) i estetyczna wykładzina w salach 

lekcyjnych i na korytarzach. 
 

W wyniku sukcesów zespołu teatralnego szkoła otrzymała grant edukacyjny gminy 

Centrum na realizację programu autorskiego – „Wprowadzenie zajęć teatralnych do programu 

nauczania kształcenia zintegrowanego”. 
 

2002  

 

Rok ten, poza wytężoną pracą dydaktyczną, poświęcony był działaniom związanym z 

patronką szkoły. Odbyły się interesujące wycieczki szlakiem Jadwigi : do Krakowa, 

Budapesztu i Wiednia. Przeprowadzono liczne konkursy: literackie, plastyczne (makiety 
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zabytków historycznych, portretu Jadwigi i herbów stolic Polski), sportowe (turniej rycerski), 

ukazało się również specjalne wydanie gazetki szkolnej:  „GŁOS PIĘĆDZIESIĄTKI”. 

2003 

Pierwszego listopada Przewodniczący Rady m. st. Warszawy – Wojciech Kozak  

zakłada zatwierdzony aktem założycielskim Zespół Szkół nr 45. W skład zespołu wchodzą: 

Gimnazjum nr 57 oraz Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi. 

2005  

Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia Gimnazjum nr 57 zmienia swój 

status i otrzymuje nazwę: Gimnazjum Sportowego nr 57. Rada Pedagogiczna, w uzgodnieniu 

z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców, podejmuje decyzję o wyborze Królowej 

Jadwigi na patrona gimnazjum. 

 

2007  

Uchwałą Rady m. st. Warszawy z 27 września 2007 r. Gimnazjum Sportowe nr 

57 otrzymuje imię Królowej Jadwigi. 

 

2008  

Zostaje zakończona rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 45. Cała szkoła zostaje 

odnowiona, a w nowej części powstają m.in.: pracownia komputerowa /projekt EFS/ 

i plastyczna, biblioteka z centrum multimedialnym /projekt EFS/, stołówka, nowoczesne sale 

lekcyjne, sekretariat, szatnie dla gimnazjum oraz przestronny, oszklony hol. 

 

2009 

Dnia 15.01 odbywa się uroczystość przekazania sztandaru  

Gimnazjum Sportowemu nr 57 im. Królowej Jadwigi. 

W kwietniu odbywają się Międzynarodowe Zawody w Skokach do Wody w 

Zagrzebiu. Uczeń Krystian Sawicki wywalczył srebrny medal. 

Spektakl pt. „Wizja”  zostaje nagrodzony na VII Festiwalu Małych Form Teatralnych 

Gimnazjów Mazowieckich. Uczennice Kinga Madej i Sylwia Prandol otrzymały nagrody w 

kategorii: indywidualność sceniczna. 

Nawiązaliśmy kontakty z kombatantami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu 

Mazowieckiego – majorem Waldemarem Kruszyńskim, majorem Waldemarem 

Nowakowskim i kapitanem Jerzym Jaszkiewiczem. 

2010 

10.04  – tragiczna katastrofa samolotu rządowego okryła smutkiem i żałobą cały 

naród. Zginęła cała 96-osobowa delegacja na uroczystości katyńskie wraz z prezydentem RP 

Lechem Kaczyńskim. 

Nasz uczeń - Dominik Wróblewski został srebrnym medalistą w Mistrzostwach Polski 

w Mini-koszykówce. 
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17.12 delegacja szkolna pojechała do Lwowa na spotkanie z polskimi kombatantami. 

Paczki z upominkami i karty świąteczne wykonali nasi uczniowie. Całą akcję organizuje 

Obwód Warszawski Zrzeszenia WiN z majorem Waldemarem Kruszyńskim jako 

głównodowodzącym. 

2011 

1.03 uczestniczymy w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Są to pierwsze oficjalne 

obchody w Polsce. Delegacja uczniów bierze udział w mszy w Katedrze Polowej Wojska 

Polskiego. 

18.05  – rocznica bitwy pod Monte Cassino. Uczniowie ze sztandarem szkoły biorą 

udział w uroczystym apelu pod pomnikiem uczestników bitwy. 

11.06 – wybory królowej roku w Krakowie. Naszą szkołę reprezentują: Roksana 

Podgórska i Aleksandra Załęska. Roksana zdobywa tytuł Królowej Gracji. 

22.06 – nasza nauczycielka Daniela Komosa zostaje odznaczona medalem „Pro 

memoria”. 

We wrześniu p.o. dyrektora placówki zostaje Pani Barbara Rogacka, dotychczasowy 

zastępca dyrektora.  

Uczniowie biorą udział w sesji naukowej IPN pt. „Rocznica ogłoszenia stanu 

wojennego”. Tradycyjnie uczestniczymy w akcji „Świąteczna paczka dla Kombatanta. 1 

marca, w święto Żołnierzy Wyklętych – delegacja z naszej szkoły wraz z pocztami 

sztandarowymi uczestniczy we mszy i uroczystościach na Bemowie, pod pomnikiem 

żołnierzy II-giej konspiracji. 

Nareszcie upragniony sukces piłkarski! Reprezentacja gimnazjum wywalcza 

Mistrzostwo Pragi Północ w piłce nożnej. Pod nieobecność trenera Fusa (urlop zdrowotny) 

drużynę prowadzi Marek Strzeszewski. 

Zgodnie z wymogami prawnymi, w drodze konkursu, dyrektorem naszej placówki 

zostaje Pani Bożena Ragus. 

2012 

Współorganizujemy międzyszkolny konkurs „Policjanci są wśród nas”. W bibliotece 

szkolnej wprowadzono zajęcia z szydełkowania i karaoke. W Krakowie odbywają się 

uroczystości XV-lecia kanonizacji królowej Jadwigi, w których bierze udział delegacja z 

naszej szkoły. W czerwcu odbywa się tradycyjny Festyn Rodzinny. 

20 maja nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w finale akcji „Pola nadziei”, 

prowadzonej na rzecz Hospicjum Domowego Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej. 

16.09 delegacja z naszej szkoły wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w 

tradycyjnych obchodach upamiętniających Polaków poległych i pomordowanych na 
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Wschodzie w czasie II wojny światowej. Uroczystość miała miejsce pod pomnikiem na ul. 

Konwiktorskiej, pod stadionem Polonii Warszawa. 

27.09 wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających 172 rocznicę utworzenia 

Polskiego Państwa Podziemnego w katedrze polowej Wojska Polskiego. Mszy św. 

przewodniczył ks. biskup Guzdek. 

14.10 poczet sztandarowy Gimnazjum wziął udział w uroczystościach pod pomnikiem 

żołnierzy 1 Dywizji Piechoty LWP im. Tadeusza Kościuszki. W czasie Powstania 

Warszawskiego żołnierze tej Dywizji, często wbrew wyraźnym rozkazom, przeprawiali się na 

drugą stronę Wisły, aby pomagać warszawiakom walczącym z Niemcami i ich sojusznikami. 

4.11 wzięliśmy udział w uroczystościach uczczenia „Rzezi Pragi” w czasie Insurekcji 

Kościuszkowskiej. 

Obchodzimy Dzień Papieski. Bierzemy udział w spartakiadach i zawodach 

pływackich. 16 listopada organizujemy Dzień Dobrego Jedzenia, a w dniach 22.11-14.12 – 

tradycyjną akcję „Świąteczna paczka dla polskich kombatantów we Lwowie”. 

28.11 gościmy w szkole zawodników Legii Warszawa. W grudniu odbywają się 

Jasełka połączone z Kiermaszem Świątecznym. Organizujemy też Turniej Szachowy dla 

Szkół Podstawowych i bierzemy udział w Mistrzostwach Prawobrzeżnej Warszawy pod 

patronatem senatora Marka Borowskiego. Odbywają się także koncerty muzyczne w ramach 

cyklu edukacyjno-kulturalnego. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem starszych i 

młodszych uczniów. 

W konkursie „Warszawska Syrenka” nasi uczniowie: Tomasz Żegliński i Eliza 

Wasilewska przechodzą do następnego etapu. 

W Praskich Mini-Mistrzostwach Europy 2012 w piłce nożnej drużyna ze szkoły 

podstawowej zdobywa III miejsce. 

2013 

Odbywają się zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów. Bierzemy udział 

w Światowym Dniu Ziemi. W ramach projektu edukacyjnego „Ojczyzna Słowiańszczyzna” 

organizujemy szereg warsztatów i zajęć dla młodzieży. Odbywają się też lekcje dla 

gimnazjalistów w ramach projektu edukacyjnego ZTM. 

Nasza uczennica Inga Marukyan zdobywa III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 

Piosenki Obcojęzycznej. 

W marcu drużyna chłopców zdobywa I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w 

pływaniu, a w kwietniu kolejny sukces: w rundzie Grand Prix rocznika 2000 na pływalni 

Polonez uczeń Mateusz Jabłoński pod kierunkiem trenerki Klaudii Płanety-Cholewy zdobywa 

I miejsce na 1000 m stylem klasycznym! 
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Nasze nauczycielki: Anna Bednarska i Kamila Pietrzak organizują IV edycję 

Międzydzielnicowego Matematyczno-Integracyjnego Konkursu Szkół „MIKS”, w którym I 

miejsce zdobywa uczeń naszej szkoły – Mateusz Zarzeczny z klasy 4cp. 

We wrześniu, tradycyjnie jak co roku, poczty sztandarowe biorą udział w 

uroczystościach pod pomnikiem Nauczycieli Tajnego Nauczania na Powiślu oraz pod 

pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie, pod stadionem Polonii Warszawa. 

 W dniach 26-29 września odbył się Rajd Szlakiem Partyzantów Ziemi Kieleckiej 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość Okręgu Warszawskiego. 

 Uczniowie uczestniczyli także w wycieczkach do Muzeum Wojska Polskiego i na 

Powązki Wojskowe, a dla gimnazjalistów przygotowano kursy Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej. 

 W ogólnopolskim strajku nauczycieli w Warszawie wzięła udział delegacja ZNP z 

naszej szkoły. 

 22.10 gościliśmy w naszej szkole Rzecznika Praw Dziecka. Odbyły się liczne 

spotkania z młodzieżą. 

 Uczniowie uczestniczyli w wycieczce „Powstańczym Szlakiem po Starym Mieście”. 

W listopadzie tradycyjnie uczestniczyliśmy w obchodach 219 rocznicy Rzezi Pragi, a także w 

V edycji Sztafety Pokoleń w Technikum Geodezyjnym na ul.Szanajcy. Tradycyjnie 

uczciliśmy też Święto Odzyskania Niepodległości i Dzień Wolontariusza. Odbyła się także 

promocja harcerstwa zorganizowana przez lokalną drużynę „Nidus”.  

 W lutym wzięliśmy udział w konkursie Straży Miejskiej, a w marcu grupa 

gimnazjalistów odwiedziła Centralną Bibliotekę Wojskową, gdzie odbyło się cykliczne 

spotkanie pt. „Wojsko Polskie we Francji w latach II wojny światowej”. 

 Odbyło się również spotkanie z kombatantami WiN, Festyn Rodzinny, a uczniowie 

wzięli udział w wycieczce do Czerska i Mniszewa oraz do Krakowa na wybory Królowej 

Roku. Naszą szkołę reprezentowała Izabela Zawadzka. 

 W szkole działa prężnie Szkolny Klub Wolontariatu. 

2014 

 18.01 odbyły się zawody Grand Prix Polski Cheerleaders w Garwolinie. Nasz zespół 

„Axel” zdobył II miejsce w kategorii junior. 

 1.03 obchodziliśmy Święto Żołnierzy Wyklętych ustanowione przez śp. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. Delegacja uczniów wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w 

uroczystościach pod więzieniem na ul. Rakowieckiej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz 

na Bemowie. 
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Najbliższe otoczenie naszej szkoły na przestrzenie 90 lat: 

 

Plan Pragi wokół ul. Targowej z 1935r. 

 

Fotografie  archiwalne starej Pragi: 
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