
DYREKTORZY SZKOŁY 

 

Szkoła zawsze miała szczęście do dyrektorów…  

W ciągu 50 lat historii placówki funkcję tę pełniły kolejno trzy wspaniałe kobiety. 

Pierwszą z nich – w porządku chronologicznym – w latach 1965 – 1984 była mgr Anna 

Żdzieszyńska. 

 

Dyrektor Anna Żdzieszyńska w ostatnim dniu Swojej pracy z pożegnalnym goździkowym bukietem. 

 

Dała się poznać jako dyrektor zaangażowany duszą i ciałem w budowę i rozwój szkoły. 

Osobiście doglądała wznoszących mury szkolne robotników. Wysoce kulturalna, ciepła i 

uśmiechnięta. Dbała o uczniów, zapewniła wysoki poziom nauczania w placówce, co nie 

zmieniło się do dziś. Za jej kadencji szkoła numer 92 otrzymała imię Ernesto „Che” Guevary -

takie były to czasy. Młodzież szkolna i nauczyciele w ramach wymiany między krajami 

wyjeżdżali w wakacje na Kubę, w zamian gościliśmy pionierów kubańskich. 

 

 



Drugą dyrektor szkoły w latach 1984 – 2012 została mgr Hanna Konwińska.  

 

Dyrektor Hanna Konwińska podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 1984/1985. 

 

Zadbała o remont szkoły i wybudowanie na dawnym patio dużej sali gimnastycznej. 

Współpracowała z wybranymi szkołami z Europy. Była lubiana prze dzieci i rodziców, 

praktycznie wszystkich uczniów szkoły znała po imieniu. Dzięki Niej szkoła zyskała za patrona 

uznanego autora poezji dziecięcej, wsławionego też znakomitą powieścią „Akademia Pana 

Kleksa”, Jana Brzechwę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Magdalena Rupniewska.  

 

Dyrektor Magdalena Rupniewska 



Nasza Pani Dyrektor dała się już poznać jako osoba, dla której jest ważne, by dzieciaki lubiły 

szkołę i  by rozwijały swoje pasje. Zainicjowała w placówce festiwale naukowe i 

prozdrowotne. Jej  sercu bliska jest też tematyka Powstania Warszawskiego i kształtowanie 

postaw patriotycznych  uczniów. Jest dumna z osiągnięć chóru oraz sukcesów sportowych 

szkoły. Zawsze – nawet podczas spotkań z ważnymi osobami – wpuszcza do swojego 

gabinetu uczniów chcących przedstawić Jej zdobyte trofea. Codziennie bardzo elegancka, 

cechuje Ją ogromne poczucie humoru. Uwielbia herbatę w filiżankach.  

Wszystkim dyrektorom Szkoła zawdzięcza bardzo wysokie notowania pod względem 

poziomu kształcenia, liczne sukcesy naukowe i sportowe oraz uśmiech na twarzach 

uczniów. To się czuje, że tej placówki nie da się nie lubić! Serdecznie dziękujemy za cały 

trud i wysiłek, konieczny dla osiągania takich efektów! 

Jeśli chcieliby Państwo szerzej bądź bardziej osobiście nawiązać do tematu artykułu, serdecznie prosimy o 

przesyłanie wspomnień na adres mejlowy: wspomnienia92@wp.pl 
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