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   Magiczne pół wieku minęło… zostawiło wspomnienia, splatając ze 

sobą losy wielu wspaniałych nauczycieli, uczniów, rodziców.  

50-lecie Szkoły to święto nas wszystkich, których te mury połączyły i 

wciąż łączą. Każde pokolenie ma tu nie tylko własną historię, ale i swoje 

przeżycia, doświadczenia, jakieś tajemnice, które opowiadane po latach 

nabierają rumieńców czułości i tej przysłowiowej łezki w oku. Nie sposób 

wszystkiego spamiętać, opowiedzieć też się nie da, choć już tyle słów padło 

przy okazji tak ważnego Święta. Jednak zawsze warto pamiętać, że to nasza 

Szkoła, która była i jest częścią życia małego człowieka. I to, co zapiszą w nim 

czas i ludzie, których spotkał, stanie się jego bogactwem, z jakim wyruszy w 

świat. 

W tym numerze gazetki chcemy otworzyć przed Wami drzwi naszej szkoły, 

zwiedzajcie ją, czytając tych kilka stron...  
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Z KART HISTORII 
 

19.12.1964r. Kurator 
Oświaty i Wychowania podjął 
decyzję o utworzeniu nowej 
szkoły na osiedlu Zatrasie, 
przy ul. Przasnyskiej 18a i 
nadał jej numer 92. Pierwszy 
rok nauki w nowej 
„Tysiąclatce” rozpoczął się 
1.09.1965r. w tym roku uczyło 
się tu około  siedmiuset 
uczniów. 

9.11.1967 roku nadano 
szkole imię Ernesto Guevary. 
Ambasada Kuby objęła 
patronat. Młodzież szkoły w 
ramach wymiany wyjeżdżała 

na Kubę, a szkoła gościła młodzież kubańską. Ostatni wyjazd miał miejsce w 
1988 r. na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Edukacji na Kubie, 40 osobowy 
chór wyjechał na 2 tygodniowe tournee koncertowe, były to dla dzieci 
niezapomniane wrażenia. 

Rok 1999 to rok, kiedy zaczęliśmy wdrażać reformę oświaty, z 
tradycyjnej „ośmiolatki” staliśmy się „sześciolatką”, zmienił się wiek naszych 
uczniów. Był to dobry moment na zmianę Patrona szkoły. Wybór całej 
społeczności szkolnej padł na 
Jana Brzechwę – poetę radości. 
Jego wiersze znamy wszyscy od 
dzieci po ludzi dorosłych. 
Nadanie imienia odbyło się w 
maju 2004r. 
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JAN BRZECHWA  

Nasz Patron 
 

Jan Brzechwa, a właściwie J. Leśmian, urodził się15 VIII 1900 w 
Żmerynce na Ukrainie, a zmarł 2 VII 1966 w Warszawie. Poeta, satyryk, tłumacz, 
publicysta. Pierwszy tom wierszy dla dzieci wydał 1937r. W 1955 otrzymał 
nagrodę miasta Warszawy za całokształt twórczości, a w 1956r - nagrodę 
Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, w 1965 - nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości. 

Poeta jest twórcą znakomitych wierszy dla dzieci, przede wszystkim 
utrzymanych w stylu satyryczno - żartobliwym, ale także poetyckich opowieści 
baśniowych. Odświeżył i przekształcił tradycyjne formy utworów dla dzieci - 
bajkę zwierzęcą i powiastkę, wprowadzając do nich elementy satyry i groteski, 
urozmaicając je grą słów, opartą na zaskakującym skojarzeniu, paradoksie i 
nonsensie. Niemal wszystkie utwory wydane pojedynczo powtarzają się w 
wydaniach zbiorowych np.: „Brzechwa dzieciom”, „Bajki i baśnie”, „Sto bajek”. 
Znane są również motywy baśniowe przekształcone w sposób humorystyczny i 
przystępną formę wierszową np. „Na wyspach Bergamutach”, „Od baśni do 
baśni”, „Akademia pana Kleksa”. Bohaterowie ci zwiedzają wraz z panem 
Kleksem różne baśniowe królestwa, podróżują lądem, powietrzem, zwiedzają 
głębiny morza. Baśń przerobiona została na widowisko teatralne – „Bajki 
Samograjki” - zbiór powszechnie znanych, tradycyjnych baśni napisanych 
wierszem przez Brzechwę i wzbogaconych muzyką przez M. Janicza 
(„Czerwony Kapturek”, „Kot w butach”, „Kopciuszek”) i S. Kisielewskiego („Jaś 
i Małgosia”). Śpiewane baśnie mogą być nie tylko lekturą dla młodszych 
dzieci, ale i umuzykalniającą zabawą. Jan Brzechwa pisał również wiersze o 
tematyce patriotycznej. Poniżej jeden z nich, zawarty w Biuletynie 
Powstańczym. 
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Z KRONIK SZKOLNYCH 

 
Najstarsza kronika opowiada o latach 1972/1976 i prawdopodobnie jest 

to kronika klasowa, kolejna dotyczy lat 1973/1975 i ostatnia, która jest kroniką 
całej szkoły opisuje lata 1976/1983. Z jednej wynika, że Szkoła Podstawowa Nr 
92 w roku 1972 miała jedynie 18 sal lekcyjnych, 5 pracowni, salę gimnastyczną 
oraz 6 pomieszczeń mieszkalnych.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każdego roku, we wrześniu, odbywało się uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych. 
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Na kolejnych stronach kronik uczniowie zamieszczali informacje 
dotyczące wydarzeń, które odbywały się w Szkole regularnie. Wśród nich były 
między innymi Spotkania z bajką, które prowadziła Pani Gołębiewska. 
Tematyka spotkań była bardzo zróżnicowana. Od żołnierskiej przez kulinarną, 
aż po przyrodniczą.  

 
 Innym wydarzeniem był Miesiąc Dobroci dla Zwierząt, który co roku 

obchodzono w listopadzie. Z tej okazji zbierano pieniądze, które przykładowo 
w 1976 roku przekazano Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Wykazując się 
ogromną empatią, każdego roku w grudniu uczniowie ogłaszali akcję O 
uśmiech dziecka, polegała ona na zbieraniu zabawek, które przekazywane 
były następnie do wybranego wcześniej Domu Dziecka.  
 

 Oprócz akcji charytatywnych, uczniowie SP 92 podejmowali także 
szereg innych działań. Przykładowo: uczestniczyli w zawodach sportowych, 
prowadzili koło teatralne, brali udział w konkursach, chodzili na interesujące 
ich filmy do kina, sadzili drzewa wokół szkoły, prowadzili gazetkę szkolną. 
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       DYREKTORZY SZKOŁY 
 
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 Zdzieszyńska.  

 
 

 
 
 

Dyrektor Anna 
Zdzieszyńska w 
ostatnim dniu Swojej 
pracy z 
pożegnalnym 
bukietem 
z goździków. 

 
 

 
 
      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. 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. 
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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 dzieci 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.  
 

Wszystkim dyrektorom Szkoła zawdzięcza bardzo wysokie notowania 
pod względem poziomu kształcenia, liczne sukcesy naukowe i sportowe oraz 
uśmiech na twarzach uczniów. Tej placówki nie da się nie lubić! Serdecznie 
dziękujemy za cały trud i wysiłek, konieczny do osiągania takich efektów! 
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WSPOMNIENIA… 
 

 
 

 Jak to jest być Absolwentem tej szkoły? O 
tym mogą już tylko poinformować nas Ci, którzy 
doświadczyli tego sami. Ci, których codzienność 
na jakiś czas zatrzymała się tu, na ulicy 
Przasnyskiej 18a... " 

Nasi drodzy Absolwenci zechcieli podzielić 
się z nami tym, co sprawia, że ze wzruszeniem 
wspominają swoją szkołę. Taki powrót do 
przeszłości niech na moment i nas zabierze w 
tamten czas... 

 
Odkąd pamiętam w szkole obecny był 

chór. Hymnem szkoły była pieśń o naszym 
patronie, Ernesto „Che” Guevara, a każdy uczeń 
znał i potrafił zaśpiewać ówczesny hymn Kuby. 

 
 

 
Każdy apel rozpoczynał się wprowadzeniem sztandaru szkoły przy 

akompaniamencie werbli, których rytm do dziś rozbrzmiewa w mojej głowie. 
Pamiętam, że na drugim piętrze, nad pokojem nauczycielskim była harcówka, 
w której, jeśli nie na korytarzu, odbywały się wtorkowe zbiórki "Zielonych”, czyli 
harcerzy z 77 WDHiZ. 
Z okresu wczesnoszkolnego pamiętam ten dzień, w którym moja 
wychowawczyni Pani Anna Stawińska pozwoliła mi w końcu zamienić ołówek 
na wieczne pióro. To dopiero było wyróżnienie - na taki przywilej trzeba było 
zasłużyć ładnym, estetycznym pismem:) Długo na to czekałam...;). 

 
Małgorzata O. 
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Moja Szkoła Podstawowa to  szkoła mojego dzieciństwa. Same dobre 
wspomnienia. 

W 1981 r byłam uczennicą klasy I C p. Ani Bińkowskiej, która była z nami, 
uczniami tylko przez rok. Krótko, a jednocześnie wystarczająco długo, aby 
pomóc nam polubić szkołę i naukę. Potem była Pani Wanda Wenka –  
nauczycielka fizyki aż do 8 klasy. Pamiętamy ją, wspominamy, cieszę się, że 
choć nie mamy kontaktu jest zdrowa i mam nadzieję, że swoją klasę dobrze 
wspomina. W tej szkole było  bardzo dużo dobrych nauczycieli. Pani Barbara 
Czajka – j. polski – cierpliwie uczyła nas ortografii i własnego myślenia, 
zachęcała do udziału w olimpiadach polonistycznych. Pani Zofia Pawlak – 
matematyka – mobilizowała nas, aby poprawiać słabe sprawdziany aż do 
skutku. Pani Alicja Starosielec – plastyka – uczyła nas sztuki i zamiłowania do 
kultury. Pani Gawerska – uczyła geografii – rozbudzała w nas ciekawość 
świata. I wielu innych nauczycieli, o których osiągnięciach można by długo 
pisać. 

 

Teraz szkoła ma wspaniałe boisko. Kiedyś biegi na 800 m odbywały się 
naokoło szkoły, koło bloków, przez osiedle. Bieg na 60 m odbywał się od 
płota do płota, tam, gdzie teraz jest plac zabaw dla zerówki. Na szkolny 
basen przy ul. Zajączka chodziliśmy pieszo, a tak blisko to nie jest. 

Tam, gdzie dzisiaj mamy szatnie dla młodszych dzieci, były metalowe, 
zamykane na klucz boksy, gdzie rządziła pani Krysia szatniarka. Oj dużo od 
pani Krysi  zależało, kto się spóźnił, miał problem. Pamiętam, jak chodziła i 
pośpieszała dzieci pijąc herbatkę w szklance, w metalowym koszyczku. 
Szatnia to było jej terytorium:) 

Pamiętam częste apele na korytarzu i hymn szkolny także w wersji 
kubańskiej ( hiszpańskiej). 

Dla mnie osobiście lata szkoły to lata wspomnień związanych z chórem i 
z harcerstwem i nierozerwalnie z p. Alicją Mossakowską – nauczycielką muzyki 

Aneta Boryczka 

 
1 września 1972 r. był dniem szczególnym dla całej mojej rodziny. 
Był to mój pierwszy dzień nauki  w szkole. Pamiętam, że miałam 
ogromną tremę. Na rozpoczęcie roku szkolnego przyjechali moi 
dziadkowie, wszyscy ubrani odświętnie. Ja natomiast dumnie 
nosiłam białe kokardy na warkoczach i miałam na sobie 
zdobyty przez mamę  fartuszek (taki zapinany na plecach na 
szelki i ozdobiony falbankami). 

Pamiętam, że pani dyrektor Zdzieszyńska poprosiła o 
krzesełko, by stanąć na nim – tak, aby mogły ją widzieć wszystkie dzieci. 
Nie pamiętam oczywiście, o czym mówiła, ważne było to, że miałam trafić 
do klasy Ia i miałam nosić nasz znak rozpoznawczy, czyli przypinaną do 
fartuszka niebieską kokardkę. Następnie pani dyrektor przedstawiła nam 
naszą nową wychowawczynię. Byliśmy niezmiernie dumni, bo miała się 
nami opiekować pani Wiesława Ossolińska, zgodnie uznana przez nas za 
najlepszą i najcudowniejszą panią w całej szkole. 
Tak właśnie zapamiętałam pierwsze chwile w naszej szkole.  

 Absolwentka 
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           O SZKOLE… 

 

 
 
MISJA NASZEJ SZKOŁY   

  
     Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania przy 
zastosowaniu nowatorskich metod pracy, atmosferę życzliwości, 
profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia 
wspierające uczenie.  
Staraliśmy się stworzyć szkołę, dla której najważniejszy jest rozwój ucznia. 
Dzisiaj nasza szkoła jest placówką nowoczesną, z dobrze wyposażoną w 
sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem 
aktywizującymi metodami nauczania z uwzględnieniem technologii 
komputerowej, zapewniająca wysoki poziom nauczania oraz 
wszechstronny intelektualny rozwój dziecka. 
     Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych. 
Uczniowie mogą się zmierzyć z różnymi dziedzinami, m. in. sportem, Klubem 
Młodego Odkrywcy, tańcem, chórem, szachami. Co roku zamieniają się w 
małych naukowców, uczestnicząc w Festiwalu Nauki. Mogą również 

sprawdzić swoje zdolności i zmierzyć się w eliminacjach „ 
Mam talent”, czy „ You can dance”.  

    W szkole duży nacisk położony jest na dbałość o zdrowie, 
stąd też uczniowie mają możliwość uczestniczenia w 
Festiwalu Zdrowia, Akademiach Ruchu. 
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       TRADYCJE SZKOŁY  
 

 Chór Wiwat działa od 1988 roku. Od 25 lat uczennice i absolwentki 
Szkoły nr 92 pod kierownictwem Alicji Mossakowskiej spotykają się w tej 
samej szkole, o tej samej godzinie na wtorkowych próbach, których 
efektem są liczne koncerty, udział w konkursach, festiwalach w kraju i 
za granicą. 

 

 Chór szkolny Wiwat każdego roku przygotowuje świąteczne koncerty 
środowiskowe dla rodziców i mieszkańców osiedla w okresie 
bożonarodzeniowym. 

 
 

 W grudniu w okresie przedświątecznym w klasach od wielu lat 
odbywają się tradycyjne wigilie. 

 Każdego roku mają miejsce kiermasze świąteczne: na święta Bożego 
Narodzenia 

 Uczniowie Szkoły nr 92 od wielu lat przygotowują świąteczne paczki ze 
słodyczami dla swoich rówieśników z gminy Bodzechów. 
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 W szkole od 1993 roku działa Klub Tańca Towarzyskiego "Feeling". 
Tancerze biorą udział w wielu turniejach zarówno na terenie Warszawy, 
Polski, a także za granicą odnosząc sukcesy. Klub "Feeling" z trenerem 
Tomaszem Doroszem organizują turnieje tańca towarzyskiego w 
różnych klasach tanecznych również na terenie szkoły. 

 

 Od kilkunastu lat na terenie szkoły działa Uczniowski Klub Sportowy 
"Gepard" (pierwotna nazwa "Orzechy"). Uczniowie z sukcesami startują 
w wielu zawodach sportowych, w różnych dyscyplinach. 

 

 W naszej szkole dla uczniów klas 0-III i IV-VI dwa razy w roku 
organizowany jest Czwórbój lekkoatletyczny, w czasie, którego 
nauczyciele wychowania fizycznego "wyławiają" talenty sportowe. 

 Uczniowie szkoły, utalentowani artystycznie mogą wystąpić w czasie 
koncertów "Mam talent". 

 

 

 Co roku uczniowie klas V i VI w ramach wychowania patriotycznego 
uczestniczą w wycieczce do Palmir. Jest to uroczystość patriotyczna na 
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cmentarzu połączona ze złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na 
grobach żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. 

 

 W czerwcu każdego roku szkoła realizuje projekt – Dzień Patrona. 
Uczniowie w ramach realizacji zadań odwiedzają grób Jana Brzechwy 
na Powązkach. 

 Od kilkunastu lat uczniowie klas IV poznają swoje 
miasto uczestnicząc w wycieczce po Warszawie – 
szlakiem legend warszawskich.  

 Co roku, od ponad dwudziestu lat odbywa się bal 
dla uczniów klas VI (wcześniej dla klas VIII), na 100 dni przed 
zakończeniem szkoły. Każdy bal rozpoczyna się tradycyjnym 
polonezem. 

 

 Klasy trzecie mają swój bal tzw. Połowinki, na zakończenie 
pierwszego etapu edukacyjnego. 

 Festiwal Zdrowia – cykliczna impreza propagująca prozdrowotny 
styl życia. 
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 W naszej szkole działa Dziecięca Naukowa Akademia Pana 
Kleksa. 

 

 
 Klasy 0-III jesienią organizują imprezę na pożegnanie lata, a 

wiosną ma miejsce Dzień Szczypiorku i Rzeżuchy. 
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 Szkoła opiekuje się Kwaterą Batalionu „Zośka” na Powązkach 

ze szczególnym uwzględnieniem grobu najmłodszego 
uczestnika Powstania Warszawskiego, Andrzeja Szwajkerta o 
pseudonimie „Jędruś”. 

 
 Nawiązaliśmy współpracę z: 

o Centrum Nauki Kopernik – w ramach Festiwalu Nauki 
o Uniwersytetem Warszawskim – w ramach zajęć w języku 

angielskim z obcokrajowcami 
o Centrum Obywatelskim – w ramach projektu W-F z klasą 
o Przedszkolem nr 87 – w ramach projektu „Łagodne przejście”. 
 

 W oparciu o projekt Wars i Sawa, klasy I-III grają w szachy. 
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SUKCESY  
   

 
50-lecie Szkoły Podstawowej nr 92 to przede 

wszystkim ogromny dorobek, na który składają się sukcesy 
zarówno naukowe, jak i artystyczne. Szkoła przez wiele lat zgromadziła 
laureatów i finalistów olimpiad polonistycznych (zaszczytne miejsca 
przypadały nam chociażby w konkursach ortograficznych, poprawnej 
polszczyzny, ale i w wielu innych), matematycznych (tu również na arenie 
międzynarodowej), wiedzy historycznej czy przyrodniczej. Sport to także 
dziedzina, która pozwala nam zajmować czołowe miejsca w konkursach 
warszawskich czy ogólnopolskich. Również tańcem udało nam się zawojować 
świat, bo podium w kraju i za granicą wiele razy należało do naszych tancerzy 
z klubu Feeling. Wreszcie chór Wiwat, którego liczne tournee 
międzynarodowe rozsławiały imię szkoły na całym świecie. Słowem,  SP 92 to 
miejsce, gdzie obok pasma sukcesów zaszczepia się pasje, rozwijając talenty i 
kształtując charaktery młodych ludzi. 
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NASZE OSIĄGNIĘCIA 
  

  
CERTYFIKAT SZKOŁY JAKOŚCI EKO-TOUR                    
  

Szkole Podstawowej nr 92 został on przyznany w 2003 roku. Dokument ten 
świadczy o wysokiej jakości działań naszej Szkoły odpowiadającej normom – 
sprawność zarządzania zgodnie z normą ISO9001:2000. Osiągnięcie takiego 
wyniku było możliwe dzięki aktywnej współpracy całego środowiska opartej 
na partnerstwie uczniów, rodziców i nauczycieli.    

  
  
NAGRODA ALCUINA  

  

Szkoła Podstawowa nr 92 jako PIERWSZA PLACÓWKA OŚWIATOWA W 
POLSCE otrzymała nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców 

Alkuin 2007.  
Nagroda ALCUINA nadawana jest corocznie i ma na cel stymulowanie 
aktywności rodziców i ich zaangażowania w życie szkoły. Jest też 
uhonorowaniem wkładu organizacji i stowarzyszeń rodzicielskich w Europie, 
które w sposób aktywny włączają się w budowanie partnerstwa w edukacji 
szkolnej. 

  
  
CERTYFIKAT PREZYDENTA  M.ST. WARSZAWY  

 

Certyfikat ten pełni rolę swoistego "znaku rozpoznawczego", 
informującego o wyróżniającej się pracy Naszej Szkoły, która wdraża 

nowe oraz modyfikuje stosowane dotąd rozwiązania organizacyjne, 
programowe i metodyczne. 
 

 
  
 

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 92 w bieżącym 

roku szkolnym przystąpiła do 
Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna 
Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, w ramach, 
którego wykonano szereg zadań 
promujących nie tylko bezpieczne 
zachowania w wielu obszarach życia, ale 
także postawy empatii, tolerancji oraz 
propagowanie wartości patriotycznych. 
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Odbyło się wiele ciekawych spotkań z ludźmi, którzy pomagali nam 
pokonywać kolejne etapy zmagań konkursowych.  

Jednym z nich był cykl spotkań uczniów z przedstawicielami Straży 
Miejskiej na temat bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na ulicy, 

właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia i sposobów 
udzielania pomocy.  

Bardzo ważne i ciekawe dla uczniów były przeprowadzone 
we wszystkich klasach debaty pod hasłem „ Państwo, prawo, 

społeczeństwo, obywatel”. Mieli oni wówczas szansę wykazać się dużą 
wiedzą na temat historii Polski i symboli narodowych. Pokazali jak potrafią 
argumentować swoje poglądy dotyczące wolności, patriotyzmu i 
obowiązków obywatelskich.  

Niezwykle ważnym aspektem realizowanego programu był problem 
tolerancji. W ramach konkursu przeprowadzono we wszystkich klasach 
konwersatoria pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą”, których celem było 
kształtowanie postaw akceptujących niepełnosprawność i pokazanie jak 
pomagać tym ludziom, aby nie czuli się wyobcowani, ale stanowili integralną 
część naszego społeczeństwa.  

Podczas wszystkich prowadzonych zajęć, w ramach realizowanego 
programu, powstało dużo ciekawych prac dzieci, wykonano wiele testów i 
działań potwierdzających realizację zadań konkursowych. Jury po 
zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami przyznało naszej szkole 
certyfikat „Bezpiecznej szkoły”. 

I MIEJSCE dla Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy   
w I Żoliborskim Memoriale Lekkoatletycznym imienia Jana Mulaka dla dzieci 
szkól podstawowych  
  

WYRÓŻNIENIE nadane przez Centrum Edukacji Humanistycznej  za dobre 
wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną, 
na co dzień”. 
  

 I MIEJSCE w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym na najładniejszą 
kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  
  

 I MIEJSCE w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym na najładniejszą 
kartkę z okazji Świąt Wielkanocnych. 
  

 Mamy tak wiele sukcesów na różnych płaszczyznach, że nie byłoby 
możliwe zawrzeć ich wszystkich w gazetce szkolnej. Wybór największych z nich 
też jest trudny, gdyż każdy jest dla nas niezwykle cenny 
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OCZAMI UCZNIÓW 
 
 
 

 uczą nas tu bardzo fajni nauczyciele 

 spotykamy koleżanki i kolegów 

 wszyscy pracownicy są bardzo mili 

 wychodzimy na ciekawe wycieczki 

 świetne bawimy się na dyskotekach 

 są ciekawe atrakcje – przedstawiania, konkursy, zajęcia dodatkowe 

 lekcje są prowadzone w interesujący sposób, poruszamy ciekawe 

tematy, a na każdych zajęciach dowiadujemy się czegoś nowego 

 jemy pyszne obiady 

 w salach lekcyjnych i na korytarzach oglądamy prace wykonane 

przez uczniów, dzięki temu jest bardzo kolorowo 

 w bibliotece znajdują się ciekawe książki, które chętnie 

wypożyczamy i czytamy 

 panuje miła atmosfera – aż chce się tu chodzić! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Opracowały: Martyna Petraroia i Paulina Opolska. 
 
 
 
 

 
 
 

  
 



 21 

 
Lubię moją szkołę, bo: 
 

 Mam fajnych nauczycieli 
 Otaczają mnie prawdziwi przyjaciele 
 Jeździmy na ciekawe wycieczki 
 Mamy ciekawe zajęcia dodatkowe; ceramikę, basen, plastykę. 

Olga, IIa 
 

Moja szkoła jest cudowna, bo jest w niej dużo interesujących 
mnie zajęć oraz jest biblioteka, w której można wypożyczyć fantastyczne 
książki. Mateusz, kl. IIa. 
 
Szkoła jest super, bo są w niej; 
 

 moi przyjaciele 
 pyszne obiady 
 uczę się w niej ciekawych rzeczy 
 ciekawe konkursy 
 fajni nauczyciele. 

Julia, II a. 
 
 
 
 
W szkole jest zawsze bardzo 

wesoło. Spotykam tu moje koleżanki, 
dowiaduję się codziennie nowych, 
interesujących rzeczy. 
Tosia, II a. 

 
Lubię moją szkolę, dlatego że chodzą do niej same miłe i 

życzliwe osoby, nauczyciele są bardzo pomocni, mamy fajny plac zabaw. 
Hania IIa. 

 
 
A ja dla odmiany lubię szkołę, bo poza fajnymi zajęciami, 

miłymi nauczycielami i cudowną klasą, jest w niej mój brat i mama. 
 Hania Pusz, IIa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 

 
TCHWĄ 

Dnia 15.05.2015 gościliśmy w szkole córkę naszego patrona, znaną 
malarkę panią Krystynę Brzechwę. Artystka przekazała nam projekt plastyczny 
obrazu, jaki ma znaleźć się na muralu sąsiadującym z budynkiem SP 92, 
nawiązujący do twórczości poety poświęconej dzieciom.  

Projekt autorstwa pani Krystyny Brzechwy 

 

 
LIST OD UCZNIA 

 

 
 Drodzy czytelnicy tej gazetki!!! 
 

            Zbliża się okrągły jubileusz Szkoły nr 92. Zapewne większość z Was 
przeczyta tę gazetkę dopiero podczas tego wielkiego święta, więc chciałem 
Wam napisać kilka słów; dlaczego nasza szkoła jest fajna?. Odpowiedź jest 
prosta… Mamy duże boisko, albo tak jak mój kolega mówi: „bojsko”. Ale 
wróćmy do tematu; fajną Panią Dyrektor, ciekawe lekcje, mądrych 
nauczycieli i fantastycznych przyjaciół. W szkole czuję się bardzo dobrze i nie 
zamieniłbym jej na żadną inną.  
   
 

 Kamil Madoń, IIa. 
 
 
    
 
 


