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Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy nr 92 

ul. Przasnyska  18 a 

01-756 Warszawa 

dyrektor Magdalena Rupniewska 

koordynator Małgorzata Kotecka 

  

1. Przeprowadzenie w swojej placówce cyklu co najmniej 10 zajęć (w ramach lekcji lub 

zajęć pozalekcyjnych) na temat Warszawy — jej przeszłości i teraźniejszości, 

przybliżających uczniom jej historie, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, 

powojenna odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne, realizowanych przez 

różnych nauczycieli; 

1) Poznajemy Jędrusia Szwajkerta - najmłodszego powstańca na Żoliborzu - Wrzesień 2016r - 
wszystkie klasy 4-6 (10 klas)  na godzinie wychowawczej zapoznawały się z życiorysem 
Andrzeja Szwajkerta pseudonim Jędruś i jego działaniami na Żoliborzu w czasie Powstania 
Warszawskiego, przed zorganizowanym przez Szkołę Piknikiem Historycznym i Turniejem 
Piłki Nożnej im. Jędrusia Szwajkerta. 

2) Na żołnierską nutę - śpiewamy piosenkę z okresu Powstania Warszawskiego pt. 
Warszawskie dzieci - lekcja muzyki, klasa 4c - wrzesień 2016r. 

3) Legendy - między innymi te związane z Warszawą - język polski, klasa 4c - omówienie 
najbardziej znanych legend warszawskich. 

4) Warszawskie kolorowe dni - zapoznanie i analiza utworu Sen o Warszawie Marka 
Gaszyńskiego(w wykonaniu Czesława Niemena), określenia stosunku osoby mówiącej 
o Warszawie, znaczenie rodzinnej miejscowości, pochodzenie nazwy miasta - język polski, 
klasa 5c. 

5) Warszawa moje miasto, omówienie wiersza Sen o Warszawie Marka Gaszyńskiego- język 
polski klasa 5a. Praca domowa, do wyboru: prezentacja multimedialna, lapbook, lub 
opowiadanie o swoim mieście. Oto efekt pracy uczniów: 
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Lapbooki wykonane przez uczniów klasy V a 

Praca Mai z Va 
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Praca Patrycji z Va 
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Praca Ireny z Va 

 

 

 

Opowiadania napisali Eryk i Bartek z Va 
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Prezentacje multimedialne przygotował Bartek z Va i… 

 

 

 

Bartek z V a 

 

 



6 
 

5) Cezary Leżeński - Chcemy do wojska, analiza tekstu, zwrócenie uwagi na sytuację 
w Warszawie podczas II wojny światowej - język polski, klasa 6c. 

6) Polska moja Ojczyzna, Warszawa moje miasto - język polski, klasa 4b. 

7) Muzea i instytucje kultury na Żoliborzu - omówienie najważniejszych i najciekawszych 
miejsc kulturalno-oświatowych w naszej dzielnicy - godzina wychowawcza, klasa 6a. 

8) Nie było żadnej nadziei - film o powstaniu w getcie warszawskim. Omówienie sytuacji 
Żydów w czasie II wojny na przykładzie Warszawy - lekcje historii w klasach 6a, b, c, d - 
kwiecień 2017 r. 

9) Powstanie Warszawskie - prezentacje multimedialne uczniów na lekcjach historii 
w klasach 6a, b, c, d. Omówienie życia warszawiaków w czasie okupacji i walk powstańczych 

10) Cykl lekcji wychowawczych - Miejsca pamięci na Żoliborzu. 

Pani Monika Strzeżyk poprowadziła cykl lekcji wychowawczych dla kl. 6d „Miejsca pamięci na 

Żoliborzu”. Uczniowie zapoznawali się z miejscami, które związane są z ważnymi 

wydarzeniami dla historii Warszawy do czasu II wojny światowej. Następnie wykonywali 

prace plastyczne dokumentujące ich działania podczas zajęć z wychowawcą. Efektem lekcji 

stała się gazetka klasowa. 

11) Cykl lekcji etyki - emisja filmu Korczak - dyskusja na temat sytuacji dzieci, w tym  

szczególnie dzieci żydowskich w Warszawie w czasie II wojny światowej. 

12) Udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. 

19 kwietnia 2017 r. uczniowie kl. 4-6 chodzący na lekcje etyki uczestniczyli w akcji społeczno-

edukacyjnej „Żonkile”, upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim. Wykonane 

wcześniej papierowe żonkile trafiały na piersi nauczycieli i uczniów. Na lekcjach etyki i języka 

polskiego poruszano zagadnienia związane z rocznicą, prezentowano film „Nie było żadnej 

nadziei” przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, odczytywano 

fragmenty książki Naomi Morgensztern „Chciałam wzlecieć 

jak motyl” o dzieciństwie Hany Gofrit, dyskutowano. 
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13) Gra planszowa Zakochany w Warszawie - poznajemy zabytki Starego Miasta, Koło 
Historyczne, przygotowanie do wycieczki po warszawskiej Starówce, klasy 5 i 6. 

14) Warszawiacy, z których jesteśmy dumni - wybieramy ciekawych ludzi związanych 
z Warszawą, poznajemy ich życie, zawody, dokonania. - Koło Historyczne dla uczniów klas 5 
i 6. Efektem kilku zajęć stała się gazetka o tym samym tytule. 

15) Najciekawsze pomniki w Warszawie - Koło Historyczne. Uczniowie wyszukiwali 
i zaprezentowali w formie multimedialnej pomniki warszawskie, ich autorów, fundatorów. 

16) Uliczki Starego Miasta - perspektywa, lekcje plastyki w klasach 5a,b,c. 

17) Warszawa w obrazach Canaletta - poznajemy architekturę osiemnastowiecznej 
Warszawy, techniki malarskie na przykładzie obrazów Canaletta - plastyka klasy 6 a, b, c, d. 

 

2. Przygotowanie przez uczniów „gazetki” o tematyce warszawskiej i umieszczenie jej na 

tablicy szkolnej lub na stronie internetowej placówki oświatowej. Placówki, które 

wydają gazetkę szkolną mogą publikować w niej artykuły o tematyce 

varsavianistycznej. Spełnieniem tego warunku jest także inna publikacja o tematyce 

varsavianistycznej, dokumentująca prace uczniów i nauczycieli; 

1) Gazetka - Miejsca pamięci na Żoliborzu. 

Pani Monika Strzeżyk poprowadziła cykl lekcji wychowawczych dla kl. 6d „Miejsca pamięci 

na Żoliborzu”. Uczniowie zapoznawali się z miejscami, które związane są z ważnymi 

wydarzeniami dla historii Warszawy do czasu II wojny światowej. Następnie wykonywali 

prace plastyczne dokumentujące ich działania podczas zajęć z wychowawcą. Efektem lekcji 

stała się gazetka klasowa. 
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2) Legendy warszawskie 

W ramach projektu legendy warszawskie uczniowie klas czwartych brali udział w konkursie 
wiedzy o warszawskich legendach. Jednym z elementów konkursu było wykonanie pracy 
plastycznej związanej z legendą warszawską. Wszystkie prace uczniów zostały nagrodzone 
i wyeksponowane na tablicy szkolnej. 

 

 

3) Gazetka - Warszawiacy, z których jesteśmy dumni 

Na zajęciach Koła Historycznego uczniowie omawiali sylwetki ludzi związanych z Warszawą. 
Byli wśród nich zarówno bohaterowie sprzed dwustu lat, tacy jak Jan Kiliński, czy Maria Curie 
Skłodowska, Emil Wedel, a także bliżsi nam Stefan Starzyński, Stefan Grot Rowecki, Czesław 
Niemen czy Kazimierz Deyna. Każdy z nich zasługiwał na uwagę i umieszczenie w gazetce 
szkolnej. 
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4) Gazetki - plakaty poświęcone Powstaniu Warszawskiemu 

W ramach projektu Jędruś Szwajkert - najmłodszy powstaniec na Żoliborzu, Szkoła nr 92 
zorganizowała Piknik Historyczny poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Jednym 
z elementów dekoracji były plakaty o tematyce powstańczej. 
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3. Przeprowadzenie minimum pięciu wycieczek po Warszawie (mogą to być np. 

klasyczne wycieczki szkolne, ale także rajdy, gry terenowe, spacery z przewodnikami, 

wyjścia do muzeów itd. Wycieczki mogą być zorganizowane przez placówkę 

uczestniczącą w zdobywaniu certyfikatu lub inną placówkę, organizację lub 

stowarzyszenie. Przy ocenianiu placówek szkolnych mile widziane są wycieczki 

organizowane w czasie wolnym od nauki; 

1) Wycieczki Szlakiem legend warszawskich (2 wycieczki) 

Szkoła Podstawowa nr 92 od ponad dwudziestu lat jesienią organizuje wycieczki dla klas 
czwartych, których celem jest zapoznanie uczniów  z historią miasta i jego legendami. 
W październiku 2016 roku odbyły się dwie wycieczki po Warszawie. Zaczęliśmy od Starych 
Powązek, odwiedziliśmy grób Artura Oppmana, piewcy starej Warszawy, a następnie 
udaliśmy się na Stare Miasto, oglądaliśmy miejsca związane z warszawskimi legendami. 
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2) Wycieczka do Palmir 

Palmiry - wycieczka Szkoły Podstawowej nr 92 w dniu 27 października 2016 r. Palmiry wieś 

położona w Kotlinie Warszawskiej, części Puszczy Kampinoskiej. Przed II wojną światową 

znajdowały się tu magazyny amunicji. We wrześniu 1939 roku magazyny zaopatrywały 

wojsko polskie w czasie niemieckiego oblężenia Warszawy. Przed kapitulacją Warszawy 

magazyny zostały wysadzone w miejscach wybuchu powstały wielkie doły. Hitlerowscy 

okupanci przekształcili te miejsca do masowych egzekucji ludności Warszawy, głównie byłych 

więźniów Pawiaka. Jak co roku uczniowie klas piątych i szóstych oddali hołd poległym, 

rozstrzelanym warszawiakom. Na cmentarzu odbyła się  piękna patriotyczna uroczystość, 

następnie uczniowie zapalili znicze, a na zakończenie w ciszy zwiedzili muzeum. To było dla 

nich wielkie przeżycie. 
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3) Wycieczki do Zamku Królewskiego (10 wycieczek) 

W listopadzie 2016 roku uczniowie klas IV-VI skorzystały z atrakcyjnej oferty Zamku 

Królewskiego i uczestniczyli w zajęciach z cyklu Ostatni Król Polski zaprasza. Pracownicy 

Zamku przeprowadzili dla nich lekcje muzealne Z wizytą u króla i Symbole i alegorie, czyli 

zagadki i tajemnice dzieł sztuki. Na przykładzie dzieł znajdujących się w apartamentach 

zamkowych, przeprowadzali analizę treści  i kompozycję  obrazów, a także przedstawiali 

warsztat artystów.  

Dzieci mogły też zwiedzić zamkowe wnętrza: sale reprezentacyjne - balową i tronową, 

a także prywatne komnaty ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Ponadto uczniowie klasy VI a zaproszeni zostali do galerii obrazów Jana Matejki. Wydarzenia, 

które znali z lekcji historii, uwiecznione na płótnach mistrza Matejki, wywarły na nich 

ogromne wrażenie. 
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W dniu, w którym odbywały się lekcje muzealne, warszawskie Stare Miasto przywdziewało 

świąteczną szatę. Dzieci podziwiały świąteczne dekoracje i chętnie pozowały do zdjęć na ich 

tle. 
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4) Wycieczka do Wilanowa 

18 listopada 2017 r. odbyła się wycieczka klas 6a i 6d do Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. 
Uczniowie zwiedzali Pałac Króla Jana III, dowiadując się między innymi o rozbudowie pałacu, 
mijanych przepięknych obrazach oraz salach. W drugiej części wycieczki klasy miały szansę 
uczestniczyć w Warsztatach Kaligraficznych.  
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5) Wycieczka na Stadion Legii 

12 stycznia 2017 r. kl. 6d odbyła wycieczkę na Stadion warszawskiej Legii. Dzięki opowieści 

przewodnika uczniowie poznali historię stadionu i najsłynniejszego warszawskiego klubu 

piłkarskiego oraz sylwetki jego czołowych zawodników. 

 

6) Wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego 

30 stycznia 2017 r. klasa 6d odbyła wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego. Po 

zwiedzeniu wystawy uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Powszedni dzień powstańczy”. 
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6a) W kwietniu klasa 4c również miała możliwość zwiedzania Muzeum Powstania 

Warszawskiego, a potem uczestniczyła w lekcji muzealnej Kim były sanitariuszki? 

7) Wycieczka do Muzeum Żydów Polskich POLIN 

5 maja 2017 roku klasa 4b była na wycieczce w Muzeum Żydów POLIN. Uczestniczyła w 
ścieżce edukacyjnej  Życie- spacer od narodzin do śmierci, jako wyprawa w świat żydowskich 
rytuałów. Uczniowie mogli zobaczyć synagogę, torę. Dowiedzieli się co to jest koszerne 
jedzenie. A na koniec czym są maceby. Była to ciekawa lekcja historii , kultury, a także 
tolerancji. 
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8) Wycieczka do Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

Klasa 4b wybrała się na wycieczkę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na wystawę Syrena 
herbem twym zwodnicza ( tytuł zaczerpnięty z utworu Adama Asnyka). Wystawa odwołuje 
się do klasycznych, zakorzenionych w tradycji antycznej przedstawień syreny. Uczniowie 
mogli podziwiać rzeźby i obrazy syren z różnych miast. Największa część wystawy 
poświęcona była herbowi Warszawy. Ciekawą częścią wystawy były zdjęcia murali 
wykonanych przez kibiców Legii Warszawa z syrenami, jako elementami murali. 
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9) Wycieczka na Stare Miasto 

15 maja 2017 roku członkowie Koła Historycznego udali się na wycieczkę na warszawską 
Starówkę. Celem wycieczki było zapoznanie się z zabytkami znajdującymi się na liście 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Trasa wycieczki : Kolumna Zygmunta , Plac 
Zamkowy, Pałac pod Blachą, Biblioteka Królewska, Zamek Królewski, Pałac Ślubów- malarnia 
Marcello Bacciarellego, Kanonia i kamienica Artura Oppmana, Archikatedra św. Jana , Kościół 
Jezuitów, Rynek Starego Miasta- pomnik Syrenki warszawskiej, Kamienica Pod Świętą Anna, 
kamienica Fukierowska, Bazyliszek, Góra Gnojna, Kamienne Schodki, Baszta Mostowa, 
Barbakan, ulica Szeroki Dunaj i kamienica nr5- dom Jana Kilińskiego i pomnik Jana Kilińskiego 
na Podwalu.    Uczniowie sami przygotowali plan wycieczki na zajęciach Koła. Każdy z nich 
miał "przydzielony" jeden zabytek i musiał opowiedzieć o nim, kiedy  grupa znalazła się  
przed obiektem. 
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4. Uczestnictwo uczniów w co najmniej dwóch uroczystościach rocznicowych 

odbywających się w Warszawie (nie dotyczy przedszkoli); 

1) Cmentarz Powązkowski - uroczystości przy grobie prezydenta Warszawy, Stefana 
Starzyńskiego 

Na cmentarzu Stare Powązki w Alei Zasłużonych odbył się Apel Pamięci przy symbolicznym 
grobie Prezydenta Stefana Starzyńskiego. W dniu 8 września 2016 r. z okazji 77 rocznicy 
mianowania przez gen. Waleriana Czumę Prezydenta m. st. Warszawy Stefana Starzyńskiego 
na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. W uroczystości wzięli udział 
uczniowie, nauczyciele, oraz poczty sztandarowe warszawskich szkół, w tym Szkoły nr 92 im. 
Jana Brzechwy. Delegacje szkół składały kwiaty na grobie Prezydenta . 
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2) Uroczysta msza w intencji Jędrusia Szwajkerta- najmłodszego powstańca na Żoliborzu 

Dnia 23 września o godzinie 11 w kościele. Św. Jana Kantego odbyła się uroczysta msza w 

intencji 11 letniego powstańca Jędrusia Szwajkerta. W mszy świętej uczestniczyli dyrektorzy 

żoliborskich szkół podstawowych wraz z uczniami, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz 

Grzegorz Hlebowicz, Delegacja Węgier której przewodniczyła Pani konsul Węgier Janka 

Fodor, 63 Drużyna Szare Szeregi im. Henryka Kończykowskiego ps. ,,Halicz'' z Dziwnowa. Po 

mszy wszyscy udali się na Cmentarz Wojskowy, Kwatera Batalionu ,,Zośka'', gdzie poczty 

sztandarowe złożyły na grobie Jędrusia wiązanki. Mały bohater w czasie Powstania 

Warszawskiego był sanitariuszem oraz roznosił meldunki. W 1945 roku odbywały się 

pierwsze pogrzeby ,,Zośkowców'' do Jadwigi Romockiej, matki Andrzeja Morro, dowódcy 2 

Kompanii Batalionu ,,Zośka'' przyszła matka Jędrusia z prośbą o kącik dla syna. Matka 

Andrzeja odpowiedziała ,,Nie będzie leżał w kąciku, lecz tu obok Nich, razem z Nimi, obok 

Rudego, Alka, Zośki".  
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3) Grób Nieznanego Żołnierza 

91 rocznica odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza w hołdzie poległym w walce 

o niepodległość Polski. Odsłonięcie nastąpiło dnia 2 listopada 1925 roku, pod arkadami 

Pałacu Saskiego. W tym dniu złożono szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone 

z Cmentarza Obrońców Lwowa. W dniu 18 listopada 2016 r. Oddział Nauczycielski 

Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zaprosił uczniów warszawskich szkół na uroczystość 

związaną z rocznicą odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza i obchodami Święta 

Niepodległości. Przemawiał pułkownik Witold Lisowski, w oprawie uroczystości był sygnalista 

wojskowy grający na trąbce, oraz honorowa warta. Obecne były poczty sztandarowe szkół, 

delegacje składały kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wystawiona była Księga 

Pamiątkowa Grobu Nieznanego Żołnierza . 
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4) Pożegnanie Zośkowca 

W poniedziałek 5 grudnia na Starych Powązkach pożegnaliśmy pana Henryka 

Kończykowskiego pseudonim Halicz - żołnierza Powstania Warszawskiego. 

Dwa lata temu gościliśmy go w naszej szkole, słuchaliśmy jego relacji z Powstania 

Warszawskiego. Okazją do spotkania było wydanie książki napisanej przez pana Jarosława 

Wróblewskiego Zośkowiec. Jej bohaterem jest właśnie Pan Henryk Kończykowski. 

Zapamiętamy jego pogodę ducha i niezachwianą wiarę w młodzież. Spotkania z nim były dla 

nas cenną lekcją historii.  

W uroczystości pogrzebowej obok najbliższych wzięli udział uczniowie żoliborskich szkół, 

którzy przybyli wraz z pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło też sztandaru naszej szkoły.  

W ostatnim pożegnaniu Powstańca, zgodnie z ceremoniałem, uczestniczyli żołnierze z 

Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta odczytał 

list Prezydenta RP.  
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5) Obchody 73 rocznicy śmierci Hanki Czaki 

10 lutego 2017 roku uczniowie żoliborskich szkół uczcili pamięć Hanki Czaki - łączniczki AK, 
mieszkanki Żoliborza. Hanka Czaki została zatrzymana 5 stycznia 1944 roku przez patrol 
policji niemieckiej. Przenosiła właśnie pocztę konspiracyjna. Tuż po aresztowaniu 
przewieziono ją na Szucha i tam przesłuchiwano. Mimo tortur i wielkiego cierpienia nie 
wydała nikogo. Stracono ją w ruinach warszawskiego getta miesiąc później- 11 lutego1944r. 
W tym roku mija 73 rocznica jej śmierci. 

W uroczystości, która odbyła się przed tablicą upamiętniającą bohaterską łączniczkę AK 
Hankę Czaki  uczestniczyli  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy 
w Warszawie wraz z pocztem sztandarowym oraz uczniowie wszystkich żoliborskich szkół. 
Obecni byli przedstawiciele władz Dzielnicy Żoliborz- zastępcy burmistrza Pan Grzegorz 
Hlebowicz i Pan Michał Jakubowski oraz wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Pan Roman 
Krakowski. 
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5. Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego konkursu o tematyce 

warszawskiej, np. plastycznego, fotograficznego, konkursu wiedzy itd. lub udział w 

konkursie „warszawskim” przygotowanym przez inna placówkę; 

1) Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Janusz Korczak – czarodziej naszej wyobraźni” 

15 listopada 2016 r. został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Janusz 

Korczak – czarodziej naszej wyobraźni”. Tematem konkursu była sylwetka i twórczość tego 

warszawskiego pedagoga, pisarza, lekarza, publicysty i działacza społecznego. Nagrodę 

główną w kategorii 5-12 lat otrzymała uczennica kl. 6d Nadia Zaborowska, która napisała 

scenariusz etiudy filmowej będącej epilogiem powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś I”. 

Pozostałe prace biorące udział w konkursie to listy do Korczaka i recenzje filmu fabularnego 

„Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1990 r. emitowanego i omawianego w ramach lekcji 

etyki. Film ukazuje m. in. realia życia w Warszawie w trakcie II wojny światowej. Konkurs był 

organizowany przez Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – 

Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza 

Korczaka, we współpracy z Korczakianum, pracownią naukową Muzeum Warszawy. 
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2) Warszawski Konkurs Recytatorski „O Wieczne Pióro Odkrywcy Poezji” 

20 stycznia 2017 r. odbyła się gala finałowa Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego 

„O Wieczne Pióro Odkrywcy Poezji”, w którym II miejsce zajęła Natalia Pacholec, a III miejsce 

Weronika Drzewiecka – uczennice kl. 6 d. Obie dziewczynki recytowały utwory Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego - młodego poety czasu wojny i okupacji, żyjącego i tworzącego w 

Warszawie, uczestnika powstania warszawskiego. Poznając jego twórczość podczas prób 

i przygotowań, uczennice wzbogacały swą wiedzę na temat walczącej Warszawy. Konkurs 

organizowało Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. RTM Witolda Pileckiego 

w Warszawie. 

 

 

 

 

3) Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 

 

27 stycznia 2017 r. rozstrzygnięty został Ogólnopolski 

Konkurs Krasomówczy. Laureatką II miejsca była Weronika 

Drzewiecka, uczennica kl. 6d, która wygłosiła 

przemówienie na temat życia i działalności Elżbiety 

Zawadzkiej, ps. „Zo” – jedynej kobiety Cichociemnej, 

uczestniczki powstania warszawskiego. Konkurs 

organizowało Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli 

Polonistów. 
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4) Ogólnopolski Konkurs Wokalno-Recytatorski Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

„Ojczyzną moją jest muzyka…” 

 

2 lutego 2017 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

Ogólnopolski Konkurs Wokalno-Recytatorski Poezji 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, poety mieszkającego 

i tworzącego w Warszawie. Uczennica kl. 6d, Natalia 

Pacholec, została wyróżniona za interpretację recytatorską 

jednego z wierszy słynnego warszawiaka. Konkurs 

organizowała Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

5) Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” 

6 marca 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje do wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Ośrodek Kultury. 

 

 

6) Konkurs „Opowiadamy legendy” 

24 marca 2017 r. został rozstrzygnięty Międzyszkolny 

Konkurs „Opowiadamy legendy”. Uczniowie kl. 6d: Zofia 

Derdzikowska, Jan Galemba i Olga Rostkowska, 

prezentowali legendy o Warszawie: „Zwierciadło pana 

Twardowskiego”, „Kościół N. P. Maryi” i „Przestroga”. 

Konkurs został zorganizowany przez Prywatne 

Gimnazjum nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek im. Bł. 

Siostry Alicji Kotowskiej. 
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7) Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Złote Pióro” 

11 maja 2017 r. został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Złote Pióro”. 

Uczennice kl. 6d, Aleksandra Banaszkiewicz i Zofia Derdzikowska, napisały nieznane legendy 

o Wiśle. Organizatorem konkursu jest Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie filia Radość. 

 

8) Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

16 maja 2017 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca Warszawski Konkurs Recytatorski 

Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczennica kl. 6d, Weronika Drzewiecka, otrzymała 

nagrodę ? wyróżnienie i zaprezentowała się na uroczystości odbywającej się w Muzeum 

Powstania Warszawskiego. Gośćmi honorowymi uroczystości są zawsze byli powstańcy 

podtrzymujący więź z młodym pokoleniem warszawiaków. Organizatorem konkursu jest 

Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 

Warszawie. 

 

9) Dzielnicowy Konkurs Warszawa w legendach 

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 92 rozdano nagrody laureatom 

IV Dzielnicowego Warszawa w legendach adresowanego do czwartoklasistów. Konkurs 

cieszy się coraz większą popularnością.  

Od ponad dwudziestu lat organizowany jest w naszej szkole, natomiast od czterech lat biorą 

w nim udział uczniowie wszystkich  podstawowych szkół żoliborskich. Oprócz wiedzy 

uczestnicy konkursu musieli wykonać pracę plastyczną- zilustrować wybraną legendę (prace 

zostały wyeksponowane na tablicy szkolnej). Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 

w styczniu 2017 r. W IV edycji konkursu uczennica naszej szkoły Gabriela Kołodziejska zajęła 

II miejsce, a Paulina Przygódzka III miejsce. 
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10) Konkurs Kościuszkowski 

17 maja 2017 w SP 267 odbyła się uroczysta gala podsumowująca Konkurs Kościuszkowski. 

26 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w grze miejskiej, będącej 

finałowym etapem V Żoliborskiego Konkursu Kościuszkowskiego. Gra rozpoczęła się na Placu 

Żelaznej Bramy, przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Trasa wiodła przez miejsca związane 

z postacią Naczelnika powstania. W trakcie gry uczniowie musieli wykonywać różne- nieraz 

oryginalne zadania oraz odpowiadać na pytania testowe. Drużyna w składzie Alicja 

Kontkiewicz, Hubert Rzewuski, Maja Siemieniewska i Helena Wilkowicz wykazała się dużą 

wiedzą teoretyczną, a ich zaangażowanie zostało docenione. Uczniowie wywalczyli I miejsce 

w tegorocznej edycji konkursu.  
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10a) Bieg Kościuszki  

Obok konkursu wiedzy o naczelniku powstania Tadeuszu Kościuszce, Szkoła Podstawowa nr 

267 już po raz drugi zorganizowała Bieg Kościuszki. Impreza odbyła się 14 maja 2017r. na 

górkach włościańskich. Uczestniczyli w nim, z dużym powodzeniem uczniowie naszej szkoły 

zdobywając kilka medali. 

 

 

 

 

11) Konkurs wokalny Warszawa w piosence 

W kwietniu 2017 roku uczniowie klas czwartych wzięli udział w II Warszawskim Konkursie 

Wokalnym Warszawa w Piosence . Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem 

żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej Krybar. Solistka Hanna Gradus wraz z chórem 

wykonała piosenkę Piosenka o nocy, a chór Mały Wiwat zaśpiewał w rytm tanecznego kroku 

piosenkę Siekiera, motyka... Znaleźliśmy się na liście na liście laureatów i wyróżnionych. 

Czekamy na oficjalną Galę Młodych Talentów 
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12) Dzielnicowy konkurs plastyczny na logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st 

Warszawy – rozstrzygnięty! 

ZWYCIĘSKIE LOGO! 

 

Zwyciężyła Olga Rostkowska z klasy 6d. 

Praca jej projektu będzie oficjalnym logiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st 

Warszawy. 

6. Zorganizowanie w swojej placówce co najmniej dwóch spotkań z ciekawymi 

postaciami związanymi z Warszawą; 

1) Spotkanie z Grupą Historyczną "Zgrupowanie Radosław" 

W czasie Pikniku Historycznego we wrześniu 2016 roku uczniowie naszej szkoły, ich rodzice 
i wszyscy zaproszeni goście mieli okazję spotkać się z Grupą Historyczną "Zgrupowanie 
Radosław", która pielęgnuje pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. 
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To już drugi raz panowie przyjęli nasze zaproszenie. Tym razem przynieśli dużo akcesoriów 
z okresu Powstania Warszawskiego, broń, mundury, opaski powstańcze.... Ubrani 
w powstańcze mundury opowiadali o trudnych chwilach powstańczej Warszawy, 
prezentowali broń. Ich obecność cieszyła się dużym zainteresowaniem. zarówno uczniowie, 
jak też dorośli oglądali i słuchali z wypiekami na twarzach opowieści. 
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2) Pożegnalne ( pośmiertne spotkanie z Zośkowcem)  

W poniedziałek 5 grudnia na Starych Powązkach 

pożegnaliśmy pana Henryka Kończykowskiego 

pseudonim Halicz. Msza żałobna odprawiona została w 

kościele Karola Boromeusza. 

Życie Henryka Kończykowskiego to heroiczna walka 

o niepodległą Polskę. 

Jako harcerz Szarych Szeregów i żołnierz harcerskiego 

batalionu AK ,,Zośka” uczestniczył w Powstaniu 

Warszawskim, brał udział w walkach na Woli , Starym 

Mieście i Czerniakowie. 

W ostatnim pożegnaniu Powstańca, zgodnie 

z ceremoniałem, uczestniczyli żołnierze z Kompanii 

Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta odczytał list 

Prezydenta RP. Wartę honorową przy trumnie zaciągnęła jednostka komandosów z Lublińca. 

Obecni byli również członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej „Zgrupowanie Radosław” oraz 

harcerze z Głogowa i  63 Drużyna z Dziwnowa nosząca imię Halicza. 

W uroczystości pogrzebowej wzięli również udział uczniowie żoliborskich szkół, którzy 

przybyli wraz z pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło też sztandaru naszej szkoły.  

Dwa lata temu gościliśmy Pana Henryka Kończykowskiego „Halicza” w naszej szkole. 

Słuchaliśmy jego relacji z przebiegu Powstania Warszawskiego. Okazją do spotkania było 

wydanie książki napisanej przez pana Jarosława Wróblewskiego Zośkowiec. Jej bohaterem 

jest właśnie Pan Henryk Kończykowski. 

Planowaliśmy w styczniu 2017  roku spotkanie z Haliczem na jego 93 urodziny. Choć odszedł 

z tego świata, nadal jest obecny w naszej pamięci. 

 

Dnia 5 grudnia 2016 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego - sala im. J. Nowaka - 

Jeziorańskiego odbyło się uroczyste spotkanie   poświecone zmarłemu  Zośkowcowi 

żołnierzowi  Harcerskiego Batalionu AK  ,, Zośka ''  plutonu ,, Felek '' . Henrykowi 

Kończykowskiemu  ps. Halicz.  Pomysłodawcą  oraz prowadzącym spotkanie był pan Jarosław 

Wróblewski,  ojciec ucznia  naszej szkoły ,,Wspomnienia o Haliczu''.   to tytuł  filmu o postaci 

Henryka Kończykowskiego . Film zrealizowany przez Mariusza Górskiego , Marcina Sieczka , 

według koncepcji Barbary Konarskiej . Zdjęcia archiwalne zebrane przez Jarosława 

Wróblewskiego pochodziły z  prywatnego archiwum Henryka Kończykowskiego . Po prelekcji 

filmu zabrali głos , syn ,, Halicza '' oraz przyjaciele bohatera .  N spotkaniu obecni byli 

nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły 
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7. Zdobycie na terenie Warszawy przez co najmniej 15 uczniów (nie dotyczy 

przedszkoli); 

W dniu 18 maja 2017r. w PTTK o/Mazowsze zweryfikowano Odznakę Krajoznawczą  

Szlakiem Zabytków  Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce  od numeru 9/17/LXIII/UN   
do numeru 24/17/LXIII/UN 

odznakę zdobyło szesnastu uczniów SP 92 
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8. Zorganizowanie i zrealizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”; 

TURNIEJ PIŁKARSKI IM. JĘDRKA SZWAJKERTA I PIKNIK HISTORYCZNY 

Powstanie Warszawskie wciąż tkwi w pamięci Polaków, 
a szczególnie mieszkańców stolicy. Przyjęło się 
powszechnie uważać, że trwało 63 dni, od 1 sierpnia do 
2 października 1944 roku, choć przejawy życia w 
powstańczym mieście miały miejsce jeszcze przez kilka 
kolejnych dni. 
 
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 92 im. J. Brzechwy 
uczciła w sposób szczególny pamięć o powstańcach, 
szczególnie tych najmłodszych. Opiekując się od roku 
grobem jedenastoletniego Andrzeja Szwajkerta, 
sanitariusza, który zginął w powstaniu na Żoliborzu, 
uczniowie coraz więcej dowiadywali się o roli dzieci i 
młodzieży w tym niepodległościowym zrywie sprzed lat. 
Dochodziły do tego spotkania i uroczystości organizowane 
na terenie szkoły, mające wskrzesić pamięć o tych, którzy 
zginęli w obronie ojczyzny. Aż 24 września 2016 roku odbył 
się I Turniej Piłkarski im. Jędrka Szwajkerta i towarzyszący 
mu Piknik Historyczny. 

Uroczystość poprzedziło odsłonięcie muralu z wizerunkiem Jędrusia, tuż obok wejścia do 
szkoły.  w tej uroczystości udział wziął zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz pan Grzegorz 
Hlebowicz oraz bratanica Jędrusia Szwajkerta , pani Hanna Szwajkert- Sobiecka , a także 
radny Inowrocławia pan Grzegorz Kaczmarek. Wzruszające przemówienie wygłosił pan 
Jarosław Wróblewski. A potem pierwszy gwizdek i mecz, początkowo z użyciem piłki 
szmacianki, rozpoczął się. Zawodnicy grali w specjalnie uszytych na tę okazję koszulkach 
według przedwojennego wzoru, a medal, wręczany im na zakończenie turnieju, wzorowany 
był na medalu znalezionym podczas ekshumacji powstańczych mogił. Prócz młodzieży z 
żoliborskich szkół brali w nim udział uczniowie z Ujbudy – XI Dzielnicy Budapesztu, z którą 
Żoliborz nawiązał współpracę partnerską. Uczestnikom turnieju towarzyszył śpiew szkolnego 
chóru Mały Wiwat, wykonującego powstańcze piosenki, oraz zaproszona na tę okazję Kapela 
SZTAJER. 
W ramach Pikniku Historycznego można było napisać list lub kartkę pocztową do żyjących 
powstańców, wykonać piłkę „zośkę”, zakładkę do książki lub znaczek pocztowy z motywem 
powstańczym. W punkcie sanitarnym uczono podstaw pierwszej pomocy, grano w szachy i 
przedwojenne gry planszowe. Szkolna biblioteka przygotowała na tę okazję wystawę książek 
o tematyce powstańczej, ale chyba największym powodzeniem cieszył się specjalny numer 
gazetki szkolnej KLEKSY, poświęcony postaci Jędrusia Szwajkerta: 
https://sp92warszawa.edupage.org/files/gazetka_wydanie_specjalne(1)(1).pdf      
W wydarzeniu uczestniczyli komandosi z Lublińca oraz Grupa Historyczna „Zgrupowanie 
Radosław". Harcerze z 63 DH Szare Szeregi w Dziwnowie prowadzili naukę szyfrowania, 
pocztę polową i grę historyczną. Był też prowizoryczny szpital polowy, szycie opasek oraz 
kuchnia polowa, w której można było posilić się wojskową grochówką i chlebem ze 

https://sp92warszawa.edupage.org/files/gazetka_wydanie_specjalne%281%29%281%29.pdf
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smalcem. Przy boisku zorganizowano miasteczko piłkarskie Legia Soccer Schools. W trakcie 
imprezy podsumowano międzyszkolne konkursy Projektu Historycznego Pamięci Jędrusia 
Szwajkerta: historyczny, plastyczny i wokalny, organizowane przez Szkołę Podstawową nr 92. 
Turniej Piłkarski im. Jędrka Szwajkerta i Piknik Historyczny obecny był również w mediach. 
Polskie Radio Program 3 i Telewizyjny Kurier Warszawski opublikowały reportaże na temat 
wydarzenia: 
http://www.polskieradio.pl/9/325/Artykul/1674124,Jedrek-najmlodszy-zolnierz-Powstania 
http://warszawa.tvp.pl/27074991/24092016 
 
 
 

 

http://www.polskieradio.pl/9/325/Artykul/1674124,Jedrek-najmlodszy-zolnierz-Powstania
http://warszawa.tvp.pl/27074991/24092016
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2) Szlachetna paczka 

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole po raz kolejny zorganizowano akcję Szlachetna 
paczka. Włączyli się do niej pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. 

Wolontariusze spośród zgłoszonych rodzin  wytypowali te, które znalazły się 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Przygotowano dla nich paczki z produktami 
spożywczymi, odzieżą i środkami czystości. Jedna z rodzin otrzymała szafę ubraniową. 

Szkolni organizatorzy akcji otrzymali podziękowania za organizację akcji w szkole. 
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3) Pomoc dla Miłosza 

W dniach 13 i 14 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej na 
rzecz chorego chłopca również uczęszczającego do SP 92. Zorganizowana przez DCK, miała 
miejsce w trzech punktach Warszawy: Pole Mokotowskie, Plac Defilad i Park Skaryszewski. 
Dzieci zachęcały przechodniów do zarejestrowania się jako Dawcy szpiku dla potrzebujących 
chorych osób. 
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4) Zakręcona nakrętka 

Od kilku lat w naszej szkole wszyscy zbierają nakrętki, natomiast od trzech lat nakrętki są 
przeznaczone na rehabilitację chorej Ani. Akcja cieszy się wielkim powodzeniem. W tym roku 
szkolnym zebraliśmy już 3 tony nakrętek. 
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9. Udział przedstawicieli społeczności szkolnej (nauczycieli, rodziców, uczniów) w co 

najmniej 5 działaniach organizowanych przez TPW (Zarząd Główny lub Oddział), np. 

spacerach z przewodnikami, spotkaniach historycznych, szkoleniach, salonach 

przewodnickich, grach miejskich itd. 

1) Spacer po Ochocie śladami Powstania Warszawskiego 

Dnia 24 września 2016 r. o godzinie 11 odbyła się honorowa zbiórka kombatantów 

Powstania Warszawskiego na Ochocie , władz lokalnych oraz zgromadzonych słuchaczy na 

Placu Nartowicza obok kościoła św. Jakuba.  

Dnia 31 lipca 1944 r. o godzinie 19 pułkownik Antoni Chruściel ,,Monter'' dowódca Okręgu 

Warszawskiego Armii Krajowej podpisał w konspiracyjnej kwaterze szefa sztabu , rozkaz 

rozpoczęcia Powstania Warszawskiego . Dom akademicki na placu Nartowicza w czasie 

okupacji, siedziba Schutzpolizei, szturm powstańców załamał się, na silnie umocniony liczną 

niemiecką załogę. Ulica Spiska 14 w dniu 30 czerwca 1943 r. został aresztowany przez 

gestapo Komendant Główny AK Stefan Rowecki ,,Grot'', zamordowany w obozie 

Sachsenhausen. Dnia 1 sierpnia III Zgrupowanie I Rejonu IV Obwodu AK zdobyło szturmem 

,,Antonin'' obsadzony przez oddział SS.  

Reduta Kaliska walki w dniach 2 - 10 sierpnia 1944 r. zdobycie czołgu przez powstańców , 

oraz walki z oddziałami RONA atakujących na ulicy Grójeckiej w kierunku Śródmieścia. 

Reduta Wawelska ul. Malanowskiego 15, celem była osłona Śródmieścia stolicy . 
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2) Salon przewodnicki Szwedzi w Warszawie 

Mija 360 lat od największej bitwy w dziejach wojen polsko - szwedzkich z tej  okazji odbył się 

,,Salon Przewodnicki'' poprowadzony przez pana Sławomira Błażewicza dnia 28 września 

2016 r. w restauracji ,,Honoratka'' ul. Miodowa 14. Próba opanowania basenu Morza 

Bałtyckiego przez Szwedów, Bitwa pod Warszawą - II wojna północna - Potop szwedzki, 

w dniu 28 - 30 lipca 1656 r. Warszawa - Praga, zwycięstwo Szwedów, doszło tu do słynnej 

szarży husarii, Karol X Gustaw król szwedzki, ciężko raniony przez polskiego husarza Jakuba 

Kowalewskiego, oraz ciekawych akcji Tatarów Krymskich, dowodzonych przez Subchana Gazi 

Agę. Największa bitwa stoczona na praskim brzegu 44 tysięcy żołnierzy, przez wojska polsko - 

litewskie - tatarskie z wojskami szwedzko - brandenburskimi. Wojska dowodzone przez króla 

polskiego Jana Kazimierza, króla szwedzkiego Karola Gustawa, wspieranego przez elektora 

brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I. Wojska szwedzkie po trzydniowych walkach 

wkroczyły na Pragę, paliły, rabowały, mordowały okoliczną ludność, dokonano gigantycznej 

grabieży Warszawy. Z kolei Prusacy uznali bitwę za kamień węgielny swojej niepodległości. 

Dzisiaj możemy znaleźć na terenie Warszawy liczne miejsca upamiętniające to starcie 

w Muzeum Wojska Polskiego, ikonografię , militaria związane z bitwą, a w muzeach 

szwedzkich liczne trofea i łupy . 
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3) Banki przedwojennej Warszawy 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zorganizowało dwunaste spotkanie z cyklu programu 

,,Uśmiechnij się jesteś w Warszawie''. W dniu 8 października 2016 r. w sobotę o godzinie 11 

w gmachu Muzeum Niepodległości (Pałac Przebendowskich / Radziwiłłów) odbył się wykład 

Elżbiety Zatorowskiej o dawnych bankach warszawskich i ich lokalizacji. Banki Przedwojennej 

Warszawy, Towarzystwa Kredytowe. 
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4) Reduta bankowa 

Spacer z przewodnikiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dnia 8 października 2016 r., 

odwiedziliśmy niezwykłe wnętrze banku Landaua. 

Reduta Bank Polski, to tu podczas Powstania Warszawskiego walczyli, ginęli żołnierze Armii 

Krajowej Zgrupowania majora ,,Sosny'' pododcinka ,,Gozdawy''. W nocy z 30 sierpnia na 31 

sierpnia 1944 r. była nieudana próba, przebicia się oddziałów AK ze Starówki w kierunku 

Śródmieścia. Jeden z oddziałów złożony z sześćdziesięciu żołnierzy, sforsował ogień 

zaporowy, ulic Bielańskiej i Senatorskiej, schował się w piwnicy, przeczekał jeden dzień 

w nocy pozorując oddział niemiecki (zdobyczne panterki) grupa przeszła przez linie 

niemieckie w Ogrodzie Saskim, do powstańczych oddziałów na ulicach Zielnej 

i Marszałkowskiej. Tam omyłkowo został ostrzelany, przez nasze oddziały, uznając, że 

nastąpił atak Niemców na ich pozycje. Jeden z powstańców został zabity. 
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5) Plac Grzybowski 

Dnia 15 października 2016 r. wykład prowadziła pani Grażyny Piela ,,PLAC GRZYBOWSKI''. 

Plac znalazł się poza Wałami Zygmuntowskimi, ale już wtedy wokół niego wyrosła drewniana 

zabudowa Jurydyki Grzybów prywatnego miasteczka Jana Grzybowskiego. Szwedzi spalili 

drewniane domy, jurydykę włączono do miasta i otoczono wałami - Okopami Lubomirskiego 

Komisja Brukowa wytyczył ,,Oś Saską'' Marszałkowską i Al. Jerozolimskie. Rozwidlenie 

szlaków, bagno, przejeździe po twardej grobli, końskim targu, mieszkańcach, historii w czasie 

wojny. Spacer Plac Grzybowski, Bagno, Zielna, Próżna, Królewska . 
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6) Śladami Powstania Warszawskiego- Śródmieście 

Spacer z przewodnikiem ,,Śladami Powstania Warszawskiego'' dnia 18 października 2016 r. 

Pomnik Mikołaja Kopernika, pierwsza akcja sabotażowa Alka Dawidowskiego, usunięcie 

żelaznej tablicy zasłaniającą napis. Pomnik wywieziony przez Niemców odnaleziony w Nysie 

1945 roku. 

W dniu 18 sierpnia 1944r udany atak powstańców przeprowadzony z gmachu kościoła św. 

Krzyża, na sąsiedni budynek, komendy policji. 

Schron w kamienicy przy ul. Konopczyńskiego 5/7 w czasie powstania był tu szpital.  

Gmach Biblioteki Ordynacji Krasińskich zbudowany w latach 1912 - 1930 r. Niemcy spalili cały 

księgozbiór w 1944 r.  

Śródmieście - kamienica przy ulicy Mikołaja Kopernika 4, zbudowana zamaskowana skrytka 

w której ukrywali się polscy Żydzi, matka, syn, synowa, wszyscy ocaleli.  

Kapliczka przy ul. Szpitalnej, miejsce modlitwy w czasie godziny policyjnej.  

Budynek PAST-y, pokaz filmu ,,Siedem dni do powstania''. 
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7) Dziki Zachód w Warszawie 

Warszawa dnia 19 listopada 2016 r. wykład Ewy Andrzejewskiej ,,Dziki Zachód w Warszawie'' 

to obszar od ul. Emilii Plater, Alei Jerozolimskich, Towarowej. Przez lata tory kolejowe 

oddzielały Wolę od Śródmieścia, dziś nowe budynki zatarły ten podział. Wola to dzielnica 

gdzie były browary oraz mieszkali robotnicy w czasie okupacji niemieckiej powstała strefa 

wydzielona dla Żydów (Małe Getto - Duże Getto) połączone drewnianą kładką. Książka ,,Zły'' 

Leopolda Tyrmanda z lat 50 opisywała fragmenty miasta. Bohaterowie nie zapuszczali się 

dalej na zachód, tylko do ul. Ciepłej i Placu Grzybowskiego, ponieważ było tu niebezpiecznie. 

Milicja patrolowała ten teren tylko w ciągu dnia. Noc to życie szemranego towarzystwa, 

paserów i złodziei . 
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8) Cmentarz prawosławny na Woli 

Cmentarz Prawosławny, spacer z przewodnikiem panią Dorotą Szostakowską dnia 

26.11.2016 r. Cmentarz ul. Wolskiej założony w 1834 r. ukazem carskim na terenie reduty 

wolskiej. Wybór miejsca na cmentarz prawosławny miał wymiar polityczny o redutę toczone 

były walki w czasie szturmu rosyjskich wojsk na Warszaw, ostatniej bitwy Powstania 

Listopadowego. Święto Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej przypadło w Rosyjskim Kościele 

Prawosławnym w dniu zdobyciu miasta 10 listopada. Organizacja nekropolii została 

sfinansowana z 45 tysięcy złotych pozostałych ze zbiórki na pomnik księcia Józefa 

Poniatowskiego w Warszawie, skonfiskowanych przez władze carskie. Pierwsze pochówki na 

cmentarzu należy uznać pochowanie żołnierzy rosyjskich w czasie szturmu w obrębie reduty 

wolskiej. Rosjanie celowo pochowali zabitych polskich obrońców już poza szańcem. 

Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku ludzi różnych narodowości. Znajdujemy tu 

mogiły ludzi różnych narodów, wnieśli duży wkład w naukę, kulturę i życie społeczne naszego 

kraju. Ludzi zasłużonych dla Warszawy Prezydent miasta Warszawy 1875 - 92 Sokrates 

Starynkiewicz. Dzięki któremu Warszawa posiada wodociągi, kanalizację, telefony, Cmentarz 

Bródnowski, Park Ujazdowski.  
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9) Warszawskie kościoły 

Warszawskie kościoły, adwent, czas oczekiwania, spacer o historii świątyń, architekturze 

i wyposażeniu. Kościół Świętego Antoniego z Padwy znajdujący się przy ulicy Senatorskiej 

w czasie Powstania Warszawskiego był świadkiem schronienia się jednego żołnierza, 

któremu udało się niepostrzeżenie przedostać przez linie niemieckie podczas ,,desantu 

kanałowego''. Przez kościół prowadziła droga oddziału kapitana Andrzeja Romockiego 

,,Morro”, któremu jako jedynemu oddziałowi udało się przebić drogą lądową na Śródmieście 

w nocy z 30 na 31 sierpnia 1944r. Dalszy spacer to kościoły, Środowisk Twórczych 

i Ewangelicko - Augsburski. 
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10) Skarpa warszawska 

Skarpa Warszawska to program szesnastego spotkania w sali wykładowej Muzeum 

Niepodległości wykład prowadziła mgr Elżbieta Zatorowskiej. 

 

 

11) Muzeum Żydów POLIN 

Polin Muzeum Historii Żydów Polskich dnia 4 stycznia 2017 r. 1000 lat historii Żydów w 

Polsce czasy międzywojenne spacer, oprowadzenie po galerii ,,Ulica”. Wejście do przestrzeni 

poświęconej Wilna w okresie 1918 - 1939 znajdował się w granicach Polski, miasto 

zamieszkiwali Polacy i Żydzi  Wilno było jednym z centrów żydowskiej kultury. ,,Mała 

Ziemiańska” znana kawiarnia w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej spotykali się tam literaci, 

muzycy, aktorzy, generałowie. popularne miejsce spotkań towarzyskich i dyskusji 

artystycznych. Kinoteatr (żydowscy artyści, plakaty, afisze, cytaty na ścianie), Klub Pisarzy 

i Dziennikarzy . 
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12) Niezwykłe obrazy, niezwykli malarze 

Dnia 25 stycznia 2017r. w Technikum Architektoniczno - Budowlanym ul. Przyrynek 9 odbył 

się wykład Elżbiety Zatorskiej historyka sztuki ,,Niezwykłe obrazy i niezwykli malarze”. OBRAZ 

- TREĆ – FORMA 

Forma jest ważniejsza, to przekaz, czy obraz przemówił do odbiorcy.  

Władysław Podkowiński malarz, ilustrator, prekursor polskiego impresjonizmu. Studiował 

w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jego najbardziej znanym obrazem był ,,Szał 

uniesień 1894 r.”. Obraz przedstawiał nagą kobietę na koniu stającym dęba, wystawiony 

przez Warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w atmosferze skandalu. 

Podkowiński pociął obraz, tuż przed planowanym zamknięciem wystawy. 

Malarz Edward Okuń 1872 - 1945 r. obrazy w stylu Secesji, pejzaże, portrety, urodzony 

w Wólce Zerzeńskiej koło Warszawy. Był profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W obrazach jego motywem były kobiety z długimi falistymi włosami, miedzianej barwy 

w renesansowych sukniach spacerujące na tle wiosennego krajobrazu. Wykonał polichromie 

ściany własnej kamienicy przy Rynku Starego Miasta. Malarz był świadkiem zamachu na 

prezydenta Gabriela Nartowicza w Zachęcie. 
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13) Jubileusz Profesora 

Jubileusz prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego dnia 3 lutego 2017r. w Muzeum 

Niepodległości Profesor w latach 80. kierował Komisją Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami 

Kultury Żydowskiej w Polsce i Sekcją Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego imienia I. J. 

Paderewskiego. Uroczystość 60 -lecia pracy naukowej i 85- lecia urodzin prof. Marka 

Drozdowskiego przygotowana była prezentacja publikacji Jubilata, znajdujących się 

w zbiorach Muzeum Niepodległości, oraz ofiarowanego przez profesora, zbioru 

zagranicznych podręczników do nauki historii. Po uroczystych odznaczeniach jubilata, oraz 

przyznanych mu nagrodach, odbyła się dyskusja na temat ,,Centralny Okręg Przemysłowy - 

Wczoraj i Dziś” z udziałem ekspertów . 
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14) Kościół Seminaryjny 

Przewodnik po Warszawie, pan Michał Rybak w dniu 4 lutego 2017 roku oprowadzał po 

Kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy. 

Najpiękniejsza świątynia na Trakcie Królewskim w Warszawie, wybudowana pod koniec 

XVII w. według projektu Isidoro Affaity dla zakonu karmelitów bosych. Pierwszy w Polsce 

kościół z klasycystyczną fasadą z piaskowca ufundowany przez Karola Stanisława Radziwiłła. 

Fasadę wieńczą wizerunki Nadziei i Miłości a w szczycie alegoria Wiary. Niezniszczony 

podczas II Wojny Światowej pełnił przez pewien czas funkcję prokatedry. Miejsce ingresów 

oraz pogrzebów prymasów Hlonda i Wyszyńskiego.  
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15) Kościuszko- wykład 

Tadeusz Kościuszko 4.02.1746 – 15.10.1817, generał, naczelnik insurekcji, patron roku 2017. 

5 letni czas nauki w kolegium Pijarów w Lubieszowie koło Pińska , uczył się łaciny, języka 

ojczystego, matematyki, nauk przyrodniczych. Szkoła kształtowała postawy patriotyczne, 

wychowywały przyszłych dobrych obywateli. Poznawał życiorysy sławnych mężów 

antycznych, którzy stali się wzorem do naśladowania. Siechnowicze to rodowe gniazdo 

Kościuszków, po powrocie do domu pomagał matce w gospodarowaniu. Szkoła Rycerska, 

właściwie Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczpospolitej. Paryż  

1769 – 1774 stypendysta królewski na wydziale Malarstwa i Rzeźby, wolny słuchacz, 

Inżynierii. Na amerykańskiej ziemi znalazł się 1776r., miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji 

Niepodległości. Wsławił się jako inżynier, twórca znakomitych fortyfikacji które znacząco 

przyczyniły się do zwycięstwa Amerykanów nad Anglikami. 

West Point nad rzeką Hudson , to najważniejsza fortyfikacja Tadeusza Kościuszki, która stała 

się w 1779 r. kwaterą główną George a Washingtona Naczelnego Wodza armii 

amerykańskiej. Pracy tej poświęcił 2,5 roku, przez długi czas, była to najlepsza amerykańska 

twierdza. Umocnienia forteczne przyczyniły się do zwycięstwa pod Saratogą i przyniosły 

generałowi rozgłos. Budował umocnienia w Filadelfii które skutecznie obroniły pierwszą 

stolicę USA. Brał udział w walkach partyzanckich  armii południa, jako naczelny inżynier, 

organizował przeprawy przez rzeki 
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Rok 1783 Kongres Stanów Zjednoczonych w uznaniu zasług, awansował na generała brygady. 

Car Paweł I Romanow w 1796 r. wypuścił Kościuszkę po złożeniu przysięgi wiernopoddańczej, 

co było ceną za uwolnienie z rosyjskich więzień i łagrów 20 tyś. Polaków  . Kościuszko 

przyrzekł, że nie wróci do Polski. 

Paryż 1798 – 1815 przeprowadza rozmowy z Dyrektoriatem, który nie posiada dla niego 

konkretnych propozycji. Według wskazań francuskiej dyplomacji wypowiada carowi Pawłowi 

złożoną kiedyś wielko poddańczą przysięgę i zwraca prezent 12 tyś. rubli. Nawiązuje kontakt 

z Legionami Polskimi tworzącymi się we Włoszech pod dowództwem gen. Jana Henryka 

Dąbrowskiego. Nie godzi się na firmowanie swoim imieniem zaciągania do wojska polskiego 

armii Napoleona. W 1800 r. ukazuje się jego testament jako wodza – broszura ,,Czy Polacy 

mogą wybić się na niepodległość‘’, zawierającą niewiarę w obcą pomoc. Spotyka się z carem 

Aleksandrem po klęsce Napoleona, który składa wiele niezrealizowanych obietnic, co do 

Królestwa Polskiego. 
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10. Dodatkowe działania o charakterze varsavianistycznym, które szkoła podjęła (nie 

obowiązkowo); 

1) Koncert To my walcząca Warszawa 

Koncert ,,To My Walcząca Warszawa” zorganizowany przez fundację ,,Sztafeta”, dnia 21 

września 2016 r. na dziedzińcu wewnętrznym gmachu PASTY ul. Zielna 39. Garwoliński Teatr 

Muzyczny zaśpiewał piosenki powstańcze z płyty ,,Wspomnij Ziutka”, ,,Od Czapy”, wystąpił 

też zespół muzyczny ,,Band Czapo Ba”. Z weteranami Powstania Warszawskiego walczących 

w Śródmieściu, sanitariuszką Zofią Gordon pseudonim ,,Iskra”, oraz łączniczką Haliną 

Cieszkowską, rozmawiał Jarosław Wróblewski. 
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2) Koncert chóru Wiwat 

25 września 2016r. w kościele przy ul. Conrada odbył się koncert piosenek poświęconych 

Warszawie w wykonaniu chóru Wiwat. Repertuar obejmował pieśni z okresu 

przedwojennego, następnie z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego, wreszcie utwory 

współczesne opiewające uroki stolicy. Były zatem i momenty zabawne, ale też dotykające 

głębokich przeżyć i wspomnień zwłaszcza dla najstarszych słuchaczy. Warto też podkreślić, iż 

jest to chór skupiający w dużej mierze uczennice, absolwentów, rodziców i nauczycieli ze 

Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie, co pokazuje tym samym jak zintegrowana jest 

społeczność lokalna skupiona wokół tej szkoły. 
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3) Wspomnienie Gryfa 

Wydawnictwo Fronda oraz Program 3 Polskiego Radia zorganizowało koncert pamięci 

„Wspomnienie Gryfa” generała dywizji Janusza Brochwicz - Lewińskiego, połączony 

z  premierą książki „GRYF” Jarosława Wróblewskiego w Studio Koncertowym Polskiego Radia 

im. Witolda Lutosławskiego. Program obejmował występ Teatru Muzycznego 

Od Czapy&Czapo Ba, piosenka „Generał Gryf” w wykonaniu Romana Boskiego, fragment 

książki „Gryf” przeczytał Marcin Kwaśny . 
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4) Więzienie na Rakowieckiej 

Powstaje nowe muzeum w Warszawie Areszt Śledczy Warszawa - Mokotów. Nauczyciele ze 

Szkoły Podstawowej nr 92 zostali zaproszeni na otwarcie wystawy dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Obiekt znajduje się przy ulicy Rakowieckiej 37, zwany też więzieniem mokotowskim, 

wybudowanym przez władze carskie w latach 1902 - 1904 r. W czasie II wojny światowej 

więzienie służyło okupantom niemieckim. W czasie powstania warszawskiego żołnierze AK 

atakowali budynki, niestety odparto wszystkie szturmy, duża przewaga Niemców. W odwecie 

za atak na więzienie Niemcy zabili 600 więźniów. Aresztanci słysząc likwidację, wszczęli bunt, 

wydostali się na dach budynku i przy wydatnej pomocy Warszawiaków z okolicznych domów, 
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przedostali się do walczącego Mokotowa. Po wyzwoleniu Warszawy, Rosjanie zajmowali ten 

teren, następnie przekazali obiekt polskiemu aparatowi bezpieczeństwa. Więziono, 

torturowano żołnierzy AK, oraz przeciwników Polski Ludowej, tu wykonywano wyroki śmierci 

na skazańcach. Legendarny dowódca Kedywu Armii Krajowej, generała brygady Augusta 

Emila Fieldorfa ps. ,,Nil” po powrocie z zesłania z głębi Związku Sowieckiego trafił do aresztu 

w 1945 r. Wyrok śmierci w mokotowskim więzieniu wykonano zimą 1953 roku. Rotmistrz 

Witold Pilecki oskarżony i skazany na karę śmierci. Stanisław Skalski najlepszy polski as 

myśliwski, oskarżony o udział w spisku przeciw władzy ludowej w 1948 r. Katowany na 

rozmaite sposoby, włącznie z tłuczeniem po twarzy stalową kłódką. Więźniami byli też 

niemieccy zbrodniarze wojenni przekazani Polsce przez aliantów Jurgen Stroop, Albert 

Foster, Max Dommu. 
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