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„Marzycielka po trzydziestce” 

Pewna 35-latka z Warszawy 

Pomyślała; „Nie ma sprawy”. 

Mały lifting, botoks, odnowa, 

Do podbojów jestem  gotowa. 

Będę lepsza od tych z Ottawy. 

Izabella Kurzejewska 

„Nie wiadomo, nie wiadomo wcale, 

Co w życiu ciebie czeka. 

I ty możesz wyrosnąć na wielkiego, 

Na wielkiego, na człowieka. 

Może w twoim życiu tak się stanie, 

Może z tobą tak się właśnie zdarzy, 

Że to ty to zrobisz i zdobędziesz, 

O czym tylu ludzi próżno marzy, 

Może twojej matce będą błogosławić, 

Że dzielnego wychowała syna. 

...Nie wiadomo, nie wiadomo wcale, 

Jak się wielkość w życiu rozpoczyna.”

    Ewa Szelburg-Zarembina 



  

Imię i nazwisko ….. Magdalena Dyniewicz                                      

Najbardziej lubię….. pracę z dziećmi i młodzieżą,            

a poza tym ubóstwiam zbieranie grzybów oraz rowe-

rowe przejażdżki nad polskim morzem..                      

Gdy byłam uczennicą….. marzyłam o byciu dorosłą. 

Dzisiaj marzę  o byciu uczennicą.           

Chciałabym wiedzieć….. więcej o życiu moich przod-

ków.                                                                    

W poniedziałek rano….. myślę o piątkowym  wieczo-

rze.                                                                                       

Widzę „312”- myślę….. moje miejsce.                       

W wolnych chwilach….. wyjeżdżam na działkę              

i zajmuję się roślinami.                                                  

Najlepiej czuję się, gdy …..otaczają mnie przyjaciele    

i serdeczni, szczerzy ludzie…                                                                                                                                                                                                                                

W piątek wieczorem….. uwielbiam dobry film, pach-

nącą kąpiel i „święty spokój”.                                 

Mój największy sukces to….. rodzina: mąż Igor, dzieci 

Karolina i Kuba, pies Ferbi oraz koty: Fifi i Feliks. 

Imię i nazwisko….. Agnieszka Ławida             

Najbardziej lubię…. lato.               

Gdy byłam uczniem.…. chciałam zostać nauczycielem.       

Chciałabym  wiedzieć …..jak pomóc wszystkim dzieciom.          

W poniedziałek rano….. czuję się świetnie.                                 

Widzę „312”- myślę, …..ale szczęśliwy numer.                               

W wolnych chwilach….. uprawiam sport.                          

Najlepiej czuję się, gdy …..spędzam czas z rodziną.                     

W piątek wieczorem….. odpoczywam.                                          

Mój największy sukces to….. moje dziecko. 

Imię i nazwisko….. Magdalena Herda                                         

Najbardziej lubię….. czas z rodziną i przyjaciółmi, długie spacery, ciekawe 

książki, mocną i aromatyczną kawę, wschody słońca, jogę, lody z bakalia-

mi, wędrówki po górach i brzegiem morza, dobrą muzykę i filmy, które 

trzymają w napięciu.                                                                                                   

Gdy byłam uczniem.….  uwielbiałam to, że pani od angielskiego pozwalała 

mi prowadzić lekcje, to, że wraz z koleżankami po lekcjach robiłam gazet-

ki w sali matematycznej i to, że moja klasa A wraz  z wychowawczynią 

prowadziła spółdzielnię uczniowską, czyli sklepik.                                                                                                        

Chciałabym  wiedzieć….. kim w przyszłości będą moje córki.                          

W poniedziałek rano .….zawsze jest jakieś zamieszanie… ;)                         

Widzę „312”- myślę …..to fajne, przyjazne miejsce, które lubię  i mam oka-

zję współtworzyć.                                                 

W wolnych chwilach….. delektuję się ciszą…                                 

Najlepiej czuję się, …..gdy są wokół mnie życzliwi ludzie i gdy nie muszę 

się spieszyć.                                                                              

W piątek wieczorem …..oglądam film z rodziną albo spotykam się z przy-

jaciółmi, planuję weekendowy czas, atrakcje i niespodzianki dla moich 

córek, ale też podsumowuję miniony tydzień.                                                    

Mój największy sukces to …..że mogę realizować marzenia, pomagać in-

nym i żyć w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami i tym, co uważam za 

ważne.  

Imię i nazwisko…. Ewa  Adamska                 

Jestem …..dyrektorem Szkoły Podstawowej      

nr 312 w Warszawie.                

Najbardziej lubię …..spędzać czas z rodziną          

i pracę z dziećmi.                

Gdy byłam uczniem…. w dzienniczku parę 

uwag miałam.             

Chciałabym  wiedzieć… wszystko.                 

W poniedziałek rano… pędzę do ukochanej    

szkoły.                  

Widzę „312”- myślę… to mój drugi dom.             

W wolnych chwilach.… gotuję na zawołanie 

moich dzieci.                  

Najlepiej czuję się, gdy… jestem z wnusią Kasią.    

W piątek wieczorem… odpoczywam .              

Mój największy sukces to… córka, rodzina,    

praca. 

Izabella Kurzejewska 

Imię i nazwisko…. Piotr Brodziak                        

Najbardziej lubię….. piątkowe wieczory i sobotnie przedpołudnia, wyprawę 

do Ikea i … klopsiki.                       

Gdy byłem uczniem….. to wcale nie myślałem o tym, że zostanę nauczycie-

lem. Chodzić do szkoły po jej ukończeniu – to … STRASZNE!                     

Chciałbym  wiedzieć….. kim w przyszłości zostanie moja córka Pola.                            

W poniedziałek rano myślę….. uzupełnić SIO – może dodano coś nowego, 

sprawdzić dziennik elektroniczny, zmienić dyżury nauczycieli, bo zmienił się 

plan lekcji. I … no tak, jeszcze ta ankieta do wysłania. A podczas powrotu do 

domu - Co Polka ma zadane? Ile czasu zajmie nam odrabianie lekcji? Jak 

minął jej dzień w szkole? No i … aby do piątku.      

Widzę „312”- myślę. ….szkoła, praca, dzieciaki, ludzie, 3 setki, 1 dziesiątka      

i 2 jedności.                                                                                                                      

W wolnych chwilach.… rozmawiamy sobie z Polką o różnych, ważnych lub 

błahych sprawach, czasami pogram na gitarze basowej, na której pojawia 

się coraz więcej kurzu.         

Najlepiej czuję się, gdy..… mam świadomość, że wszystko to, co miałem do 

zrobienia,  już zrobiłem, że Polka już odrobiła lekcje i umie to, co miała 

umieć,  i  że jutro jest … sobota.                          

W piątek wieczorem lubię…. posiedzieć sobie do bardzo późna. Zająć się swo-

imi zainteresowaniami. Posłuchać muzyki. Nie myśleć o obowiązkach              

i o przyszłym tygodniu.                                                                                                 

Mój największy sukces to … może go jeszcze nie było? Nie wiem. A czasu co-

raz mniej. 

Imię i nazwisko….. Lidia Majewska                                  

Jestem…. .kierownikiem świetlicy  Szkoły Podsta-

wowej nr 312                                 

Najbardziej lubię….., gdy  pada śnieg, ludzi z po-

czuciem humoru i  morze.                  

Gdy byłam uczniem….. nie lubiłam matematyki.                                        

Chciałabym  wiedzieć…. jak świat będzie wyglą-

dał za 50 lat.                                        

W poniedziałek rano ..…smażę naleśniki.                                                        

Widzę „312”- myślę…. moja szkoła.                                                                       

W wolnych chwilach …..skaczę na trampolinach, 

czytam książki.                             

Najlepiej czuję się, gdy….. świeci słońce.                   

W piątek wieczorem …..odpoczywam.                                                   

Mój największy sukces to….., że robię to, co lubię    

i lubię to, co robię. 



KALENDARIUM SP312 
Lata 80 

4 III 1981 – początek budowy szkoły.  

1 IX 1982 – pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w naszej szkole w budynku przy                           

ul. Umińskiego 11. Funkcję dyrektora placówki sprawowała Pani Janina Pankiewicz. 

X 1982 – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej składające się z nauczycielek klas 1-3.                   

Jedynie młodsze klasy uczęszczały do naszej szkoły.  

18 V 1986 – Rada Pedagogiczna wybrała na patronkę szkoły pisarkę Ewę Szelburg-

Zarembinę.  

28 IX 1986 – śmierć patronki. Poetka nie doczekała zakończenia wypełniania formalności 

związanych nadaniem szkole jej imienia.  

11 maja 1989 – uroczyste nadanie imienia Ewy Szelburg-Zarembiny                             

Szkole Podstawowej nr 312.  

 

Lata 90 
Styczeń 1991– nowym dyrektorem szkoły została Pani Barbara Bryła. 

Czerwiec 1995– konkurs na dyrektora SP 312 wygrała Pani Małgorzata Korczak. 

1997 – wybudowanie nowego gmachu szkoły przy ul. Umińskiego 12 zwanego „kolorową 

szkołą”.     

1998–  funkcję dyrektora placówki objęła Pani Ewa Adamska. 

  

Od 2000 r. 
18 XI 2000 – nadanie sztandaru szkole.  

31 V 2003 – dwudziestolecie szkoły.  

3 IX 2007 – pierwszy raz sześciolatki  zostały uczniami naszej szkoły.   

31 V 2007 –dwudziestopięciolecie szkoły.  

IX 2008 – budowa boiska sportowego przy ul. Umińskiego 12.  

X 2008 – budowa placu zabaw oraz przebudowa nawierzchni i instalacji oświetlenia boisk                   

do piłki nożnej.  

1 VI 2009 – otwarcie nowo powstałych obiektów sportowych.  

1 VI 2010 – nadanie obiektom sportowym imienia Kamili Skolimowskiej.  

Do szkoły przybywają rodzice sportsmenki: Pani Teresa i Pan Robert Skolimowscy, znani 

sportowcy, m. in.: Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski,                                 

Kajetan Broniewski.  

20 IV 2012 – obchody trzydziestolecia szkoły.  

1 IX 2012 – uczniowie SP 312 przejęli cały budynek przy ul. Umińskiego 12.                             

Liceum im. Zbigniewa Herberta przeniosło się do innego gmachu.  

od 2012 – w szkole organizowane są „Spotkania z Mistrzem”. Placówkę odwiedzili już m.in. 

sportowcy: Piotr Małachowski, Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski, Zofia Noceti-Klepacka, 

piłkarze warszawskiego klubu Legia Warszawa, muzyk Mieczysław Szcześniak,   nauczycielka 

śpiewu Elżbieta Zapendowska. 

od 2014 – w szkole działa „Wioślarska Liga Podstawówek”.  

VI 2014 – po raz pierwszy obchodzony jest „Dzień Rodzinki”. Tradycja tego święta               

kontynuowana  jest co roku.  

17 XI 2017 – uroczystości związane z trzydziestopięcioleciem szkoły.  

Iwona Chałas 



WSZYSCY WIERSZE PISZĄ 

I MIEJSCE W KONKURSIE POETYCKIM 

„Kim jestem” 

Dla jednych jestem wspomnieniem, 

Dla drugich – jeszcze marzeniem. 

Dla jednych wielkim zbawieniem, 

Dla drugich – prawdziwym strapieniem. 

Dla jednych książką, zeszytem, 

Dla drugich – zabawą, sklepikiem. 

Dla jednych przyjaźnią, spotkaniem, 

Dla drugich – pracą, wytrwaniem. 

Dla jednych boiskiem, sportem, 

Dla drugich – do wiedzy portem. 

Dla jednych ciekawą przygodą, 

Dla drugich – nudną przeszkodą. 

Przyjmę więc każdy styl bycia 

I pragnę być dla Was właściwą szkołą  

życia. 

                                     Piotr Jęczmiński  5B 

  

         I MIEJSCE W KONKURSIE LITERAKIM     
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ     O „312”         

W KATEGORII KLAS I-III  

Wymarzona szkoła 

Posłuchajcie moi mili, 

co o szkole mi mówili. 

Kiedy byłam jeszcze mała, 

ledwo co z kołyski wstałam, 

tak mi mama powiadała: 

„Jest wśród bloków i osiedli, 

Piękna szkoła – KOLOROWA. 

Nazwę swą temu zawdzięcza, 

że jest barwna niczym tęcza. 

Zanim pójdziesz do tej szkoły, 

musisz się trochę podszkolić. 

Tam awantur nikt nie wszczyna, 

        bo patronką – Ewa Szelburg-Zarembina. 

A w tej szkole mają wszystko: 

kort, plac zabaw i boisko. 

Czy maluchy, czy juniorzy 

do pomocy wszyscy skorzy”. 

Ja się wreszcie doczekałam 

i do szkoły zapisałam. 

Chodzę chętnie i z radością, 

by po latach wyjść z mądrością. 

Wszyscy szkołę swą kochamy, 

bo co trzeba to w niej mamy. 

Niech nam żyje nasza szkoła 

„312” każdy zawoła! 

       Pola Kwiecińska, klasa 3F  

Jestem uczniem Zarembiny. 

Dziś mej szkoły urodziny. 

 W wieku średnim ona jest, 

zdała najważniejszy test. 

Ma się dobrze, stoi jeszcze. 

niezniszczona poprzez deszcze. 

Przez graffiti upiększona, 

przez proboszcza namaszczona. 

Wykazuje cechy stałe , 

przypomina trochę skałę. 

Wokół wszędzie są kamery, 

więc nie próbuj być nieszczery. 

Image twój na monitorze 

Wszyscy widzą , o mój Boże ! 

Czasem zgubić mi się zdarzy 

w labiryncie korytarzy, 

szukać klasy lub kolegi, 

ćwiczę wówczas długie biegi. 

W szkole mieści się harcówka, 

sekretariat i stołówka. 

Kto jest głodny, niechaj bieży 

pyszne jadło do talerzy. 

Gabinetów chyba  z tysiąc, 

gdzieś tam byłem, mogę przysiąc. 

Psychologów mamy full, 

z  ipetami żaden ból. 

Każdy pomoc tu otrzyma 

od malucha do olbrzyma. 

Gdy z biologii trudny test, 

pielęgniarka zawsze jest. 

Boli palec ,może główka? 

Dziś przepadnie ci klasówka. 

Jest po lewo biblioteka, 

dobra książka na cię czeka. 

Gdy tam wejdziesz, cicho sza, 

nieustanna praca trwa. 

Pani Ewa, nasz dyrektor 

oczywiście ma swój sektor. 

Siedzi sama w gabinecie. 

Please, odwiedźcie ją, gdy chcecie. 

Sala jest tu gimnastyczna, 

wielu mówi fantastyczna. 

W-f menom kłaniam się, 

kiedy w kosza pograć chcę. 

Gdy wychodzę na boisko, 

mam tam wokół prawie wszystko: 

bieżnia ,kosze i murawa, 

trochę sztuczna ,ale  trawa. 

Szkoła kiedyś inna była , 

w innym miejscu się mieściła. 

Innym życiem sobie żyła 

i w gimnazjum się zmieniła. 

W nowym miejscu teraz jest, 

wielu mówi, że  the best.                                    
Paweł Zieliński– nauczyciel anglista 

Kochana Szkoło! Dziś Tobie życzymy 

Tego, co w sercach głęboko nosimy 

I choć malutkie nasze serducha 

Ty nas uważnie dzisiaj wysłuchaj: 

  

Bądź nam źródełkiem bezkresnej mądrości  

Bądź też przystanią prawdziwej radości  

I spadochronem, gdy czasem spadamy 

Bezpieczną tarczą - jak ramiona mamy 

  

Tęczą kolorów, paletą twórczości  

Oazą spokoju, wachlarzem wartości 

Sterami statku, skrzydłami ptaka 

By nikt z nas w przyszłości nie bał się latać 

  

Siłę nam daj jak drzewa korzenie 

By każdy z nas kiedyś szedł spełniać marzenie 

I jak drogowskaz wprowadź nas w życie  

Byśmy znaleźli się kiedyś na szczycie.  

  

Trwaj nam, Najmilsza, przez długie lata 

Bądź sercem naszego małego świata  

Byś najcieplejsze myśli budziła  

I piękną historię o sobie tworzyła.  

                         Monika Bućko– wychowawca świetlicy 



Drodzy Czytelnicy,                                                           

zapewne tylko nieliczni z Was wiedzą, że już 35 lat temu, a więc wraz z powsta-

niem naszej szkoły, stworzono także specjalną przestrzeń, której przeznaczeniem 

było zapewnienie Uczniom możliwie najlepszych warunków nie tylko do nauki, 

ale również do zabawy oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i talentów.      

I tak oto 35 lat temu powołano do życia świetlicę szkolną! Byśmy mogli przekonać 

się, jak długą drogę przebyliśmy wspólnie przez te 35 lat, musimy cofnąć się       

do roku 1982, w którym tak naprawdę wszystko się zaczęło… 1 września, gdy    

wybrzmiał pierwszy dzwonek, a Uczniów nowo powstałej SP nr 312 powitano     

na inauguracji pierwszego roku szkolnego, nasza społeczność świetlicowa rozpo-

częła pierwszy dzień istnienia. Kto z Was, Drodzy Czytelnicy, wyobraża sobie 

wielki gmach, przestronne sale z przykuwającym wzrok  wyposażeniem.... ten jest       

w błędzie równie wielkim, co jego wyobrażenia. 

Ze świetlicowej krainy... 

35 lat temu, nasza szkoła, podobnie 

jak i świetlica, mieściły się po dru-

giej stronie ul. Umińskiego. Jed-

nak, o czym zapewne nie wiecie, 

choć pamiętają o tym świetliczaki  

z tamtych lat, ówczesna świetlica 

wcale nie mieściła się w szkole, 

choć szkolną ją nazywano :) Sale 

świetlicowe mieściły się bowiem 

przy ul. Umińskiego 3, budynek 

szkoły natomiast znajdował się pod 

adresem Umińskiego 11. Tak więc 

każdorazowe wyjście na obiad czy 

samo dotarcie do świetlicy, związa-

ne było z wybraniem się na krótki 

spacerek w asyście wychowawcy. 

W tamtym czasie, i przez wiele ko-

lejnych lat, nasza świetlica mieściła 

się w zaledwie 3 salach. Na tamten 

czas liczba sal była wystarczająca   

z uwagi na liczbę uczniów uczęsz-

czających do świetlicy, jednak         

z upływem lat szkole przybywało 

uczniów, a świetlicy świetliczaków. 

Dlatego też po przeniesieniu się do 

nowego budynku, dokładnie 20 lat 

temu, koniecznym było zagospoda-

rowanie dla świetlic  kolejnych sal.  

Dziś, po 35 latach istnienia świetlicy może-

my odważnie przyznać, że tak jak wtedy, 

tak  i dzisiaj wspólnym priorytetem jest 

rozwój naszych uczniów. Dzięki temu         

w ciągu tych wszystkich lat udało nam się 

stworzyć pewnego rodzaju tradycje. Trady-

cje podejmowanych przedsięwzięć, które 

rokrocznie odnajdziecie w naszym kalenda-

rium działań świetlicowych. Są to oczywi-

ście liczne przedstawienia z okazji świąt 

oraz imprezy okolicznościowe. Są to także 

konkursy, zarówno plastyczne, jak  i wokal-

ne, bez których ciężko byłoby wyobrazić 

sobie świetlicę. Jednak jest też wiele pro-

jektów, często wręcz innowacyjnych, które 

pozwalają nam wyróżnić się na tle innych 

świetlic szkolnych. Jednymi z wielu przed-

sięwzięć, którymi możemy się pochwalić, 

są: cykliczne spotkania z zakresu bezpie-

czeństwa, które prowadzone są przez 

przedstawicieli służb bezpieczeństwa,          

a mieliśmy przyjemność gościć funkcjona-

riuszy Policji, Biura Ochrony Rządu oraz 

Żandarmerii Wojskowej, zajęcia z udziałem 

gości: rodziców, dziadków, absolwentów 

szkoły – przedstawicieli różnych zawodów  

i miejsc pracy, które wynikają z realizacji 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego, do którego realizacji nasze 

świetlice przykładają dużą wagę, koła zain-

teresowań, np.: koło nauki języka hiszpań-

skiego ,zajęcia plastyczne, m.in. z origami, 

które wpisują się w naszą tradycję. Urszula Nowak 



  

 

Lublin, (dzień i miesiąc nieczytelne) 1916 

Droga Helenko! 

(…) Pytasz, co u mnie? Spieszę z odpowiedzią! 

W Lublinie żyje się całkiem dobrze. Pokój jest ładny. Powoli poznaję sąsiadów. Mieszka tu taka młoda dziewczyna, nazywa się 

Irenka, lubię z nią rozmawiać, bo jest bardzo oczytana, choć z jej opowieści wyłania się  ciężkie życie. Mówiła mi, że odkąd pamięta, 

rodzice zawsze powtarzali, jak ważne jest wykształcenie i robili wszystko, żeby mogła się uczyć.  Śmiała się nawet, że mogło nie być 

jedzenia, ale książki być musiały. Jej ojciec był szlacicem, zubożałym, ale dumnym patriotą i społecznikiem. Dzięki temu córka skoń-

czyła szkołę elementarną*, w tym roku zaś prywatne gimnazjum Władysława Kunickiego w Lublinie. Miała iść na studia, ale niestety 

tata zmarł. Musiała wyjechać z rodzinnego Nałęczowa za pracą – stąd znalazła się w Lublinie, jest tutaj nauczycielką. A na dodatek 

działa wśród skautów – założyła  III Żeńską Lubelską Drużynę Skautową przy prywatnym gimnazjum Arciszowej (…) 

(Podpis nieczytelny) 

 

Warszawa, 27.12.1928 

Kochana Basiu! 

(…) Jestem bardzo szczęśliwa! Dostałam od rodziców wydanie „Najmilszych” Ewy Szelburg-Zarembiny. Odkąd w 1922 roku przeczy-
tałam jej pierwszy tekst „A to było tak” opublikowany na łamach tygodnika „Moje pisemko”, a potem „Przedziwne przygody duszka 
Dzińdzinnika”, zostałam wielką miłośniczką jej twórczości.  

Pozdrawiam ciepło 
Marysia 

 
 

Warszawa, 31.12.1928 

Droga Zosiu! 
 Spieszę do Ciebie, aby powiedzieć Ci mojej nowej znajomej – nazywa się Ewa Szelburg – Zarembina. Pracujemy razem już od 
2 lat w Seminarium Nauczycielskim w podwarszawskim Ursynowie. Dopiero jednak teraz miałam okazję bliżej ją poznać. 
 Wyobraź sobie, że ta młoda kobieta straciła matkę w 1918 roku, a ojciec nie żył od 2 lat! Czy to nie straszne? Cały okres I woj-
ny światowej w samotności, od kiedy 25 lutego jej rodzicielka zmarła na nowotwór. Pracowała, potem studiowała, zaczęła pisać – 
można poczytać jej teksty, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych w różnych czasopismach.  
 Ostatnio zaprosiła mnie do swojego domu przy ulicy Fałata 15/4 na warszawskim Mokotowie, który zajmuje razem z mężem 
Józefem Szelburgiem. Jest on jej drugim mężem, z pierwszym bardzo szybko się rozeszła. Nie pytałam o szczegóły. Ważne, że 
teraz jest szczęśliwa. Wspominała o przyjaźni z Zofią Nałkowską, opowiadała o planach zakupu działki w Tatrach, o marzeniu      
o posiadaniu dziecka… 

Twoja Krysia 

Kraków, (dzień i miesiąc nieczytelne) 1918 

Szanowna Pani Irena Ewa Szelburg, 

została Pani przyjęta w poczet studentów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach filologii polskiej         

i pedagogiki (…). 

Nałęczów, (data nieczytelna) 

Droga Małgosiu! 

(…) Pamiętasz, gdy pisałam Ci, że będę mieć nowych sąsiadów? Odkąd tu zamieszkali, miałam okazję wiele razy z nimi rozmawiać. 

Mają malutki domek, obok pasiekę i wspaniały ogród. Ojciec rodziny – Antoni był ogrodnikiem, ale ostatnio podupadł na zdrowiu   

i zatrudnił się jako kasjer. Ta biedna Ela, jego żona, bardzo chciała mu pomóc. Zajęła się szyciem dla bogatych kuracjuszek, nieraz 

widziałam, że ociera łzy, gdy kolejna z  nich wyjechała i albo zapłaciła grosze, albo co gorsze, nie zapłaciła jej wcale.  

(Podpis nieczytelny) 

 

Bronowice, 15.04.1899 

Kochana Basiu! 

Piszę do Ciebie, żeby Ci przekazać radosną nowinę – od 5 dni jesteśmy szczęśliwymi rodzicami małej Ireny Ewy. Ja siedzę       

z małą Renią, a Antek pracuje. (…) 

Pozdrawiamy serdecznie 

ŻYCIE EWY SZELBURG – ZAREMBINY W LISTACH OPISANE 

(Wszystkie listy są fikcją literacką, wszystkie postacie poza Ewą, jej rodzicami, 

mężem i postaciami historycznymi są wymyślone. Zarówno życiorys bohaterki, 

jak i miejsca, daty oraz fakty w listach opisane są autentyczne.  

Irena Ewa Szelburg-Zarembina przebywała w tych miejscach, w tym czasie.) 



  

Warszawa , (dzień i miesiąc nieczytelne) 1945 

(adresat nieznany) 
(…) pojawiło się w naszym podziemnym miesięczniku „W świetle dnia” pod redakcją Ewy Szelburg – Zarembiny (…) Nie-
dawno powstało czasopismo dla dzieci „Świerszczyk” – tytuł wymyśliła także ona, przy okazji publikując tam swoje teksty… 

(podpis nieczytelny) 
 
 

Warszawa, 10.10.1948 
Kochana Helenko! 

 Dziękuję za Twój ostatni list, bardzo podniósł mnie na duchu. Jak się miewa Twoja mama? A ojciec? U nas wszystko      
w porządku. Muszę opowiedzieć Ci historię, która wydarzyła się jakiś czas temu. 
 Pewnego dnia przechodziłam ulicami warszawskiego Mokotowa. Nagle dostrzegłam znajome okolice. Przypomniałam 
sobie Ewę Zarembinę i jej mieszkanie. Podeszłam na ulicę Fałata. Nasze drogi zupełnie rozeszły się, gdy Ewa odeszła z pra-
cy. I w tamtym momencie wszystko mi się przypomniało.  
Kilka dni później spieszyłam się do szkoły. W drodze rozmyślałam nad sytuacją w mojej klasie, gdy u zbiegu ulic Wejnerta     
i Malczewskiego wpadłam na kogoś. Od razu zaczęłam przepraszać, zbierając książki z chodnika, gdy nagle… Nie uwierzysz! 
Nagle zobaczyłam ją, wychodzącą akurat z jej mieszkania. Podeszłam. Od razu mnie poznała i zaprosiła na herbatę. Rozma-
wiałyśmy. 
 Jak bardzo jej współczuję! Wojna okazała się być dla niej jeszcze tragiczniejsza niż dla mnie. Wiosną 1939 roku była naj-
szczęśliwszą kobietą na ziemi. W marzeniach już widziała córeczkę biegającą po ich nowo wybudowanym domku w Zakopa-
nem. Niestety, jesienią 1939 dziecko urodziło się zbyt wcześnie. Mała zmarła. Po wojnie sprzedali działkę w Zakopanem, aby 
wspomnienia o niezrealizowanych marzeniach mniej bolały. Wrócili do Warszawy. (…) 

Przesyłam uściski 
Krysia 

 
Warszawa, 25.12.1977 

Najmilsza Basiu! 

Bardzo tęsknię za Tobą, czas tak szybko mija, a Ty ciągle w tej Ameryce. Nie wiem, ile wieści z kraju do Ciebie dociera. 

Wybacz, że ostatnimi czasy nie pisałam tyle, co kiedyś, ale wnuki nie za bardzo dają mi odpocząć. 

Pamiętasz, gdy kiedyś pisałam Ci o mojej ulubionej autorce, Ewie Szelburg – Zarembinie? Pewnie dziwisz się, dlaczego 

piszę o niej teraz. Nie tylko z sentymentu, ale pragnę Ci opowiedzieć, jak wielkie dzieło zapoczątkowała… A w tym roku zostało 

ono ostatecznie ukończone. A tak naprawdę, zaczęło żyć. Ale po kolei… 

(…) I wtedy postanowili z mężem pobudować swój wymarzony dom w Warszawie. W latach sześćdziesiątych u zbiegu 

ulic Wejnera i Malczewskiego powstał piękny budynek z ogrodem. Niestety, pisarka zaczęła podupadać na zdrowiu – wzrok 

znacznie jej się pogorszył, mówią, że przeszła załamanie nerwowe. Powiadają, że „zaczęła odklejać się od rzeczywistości”, nawet 

wtedy, gdy z mężem na jakiś czas przeniosła się do Włoch. 

 Została wyróżniona Orderem Uśmiechu, a w latach 1668-1976  pełniła funkcję przewodniczącego Kapituły tego odzna-

czenia. Wiesz, Basiu, niektórzy mówią, że nie kochała dzieci, choć dla nich pisała. Ja myślę, że jednak to nie może być prawda.  

Już wyjaśniam dlaczego!  

I to jest najważniejsza sprawa i sens tego listu. 20 czerwca 1965 roku Ewa Szelburg – Zarembina opublikowała tekst pt. 

„Bohaterstwu dzieci i młodzieży należy się pamięć”. Chciała uhonorować w ten sposób wszystkich małych bohaterów, którzy wal-

czyli za wolność ojczyzny, bez względu na grożące im niebezpieczeństwa. I posłuchaj, co zrobił nasz naród:  w odpowiedzi na jej 

prośbę społeczeństwo zbierało środki i w tym roku zakończono budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Jest to szpital, 

będący jednocześnie pomnikiem. Może to nie byłoby aż tak ważne dla mnie, gdyby nie fakt, że miesiąc temu uratowano tam ży-

cie mojego najmłodszego wnuka, Kazimierza. (…) 

Twoja oddana przyjaciółka 

Marysia 

 

Warszawa,  (dzień i miesiąc nieczytelne) 1988 

(adresat nieznany) 

W Warszawie zmarł Józef Zaremba, mąż zmarłej 28.09.1986  pisarki, działaczki społecznej, żony i „osieroconej matki”. 

Przez ostatnie 2 lata nie mógł pogodzić się ze śmiercią tej, którą tak ukochał. Dla niej to wziął ślub     w Wilnie w obrządku ewan-

gelicko-augsburskim,  dla niej to walczył w Watykanie o ślub katolicki, który ostatecznie wzięli w kościele św. Michała w Warsza-

wie. Do niej pisał listy po jej śmierci. I razem z nią spocznie w grobie w jej ukochanym Nałęczowie. (…) 

Anna Łada 

Ewa Szelburg – Zarembina urodziła się w 10.04.1989 r. w Bronowicach. Była córką Elżbiety i Antoniego Szelburgów. 

Przez kilka lat rodzina mieszkała w Nałęczowie. 

W 1916 roku ukończyła prywatne gimnazjum Władysława Kunickiego w Lublinie. W tym samym roku zmarł także jej ojciec. 

Po przybyciu do Lublina w 1916 r. założyła  III Żeńską Lubelską Drużynę Skautową. 

W 1918 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym samym roku zmarła także jej matka. 

W 1922 r. pojawia się pierwsza publikacja pisarki pt. „A to było tak”. 

Ewa Szelburg – Zarembina wyszła dwukrotnie za mąż. Z drugim mężem Józefem Zarembą przeprowadziła się do Warszawy. 

W 1939 r. urodziła córeczkę, niestety dziecko zmarło. 

W 1945 r. autorka wymyśla nazwę gazetki dla dzieci „Świerszczyk” . Jest także autorką wielu tekstów, które się tam pojawiają. 

20.06.1965 r. autorka publikuje tekst, w którym prosi o uhonorowanie wszystkich dzieci, które zginęły w czasie wojny, broniąc swojej 

ojczyzny. 

W 1977 r. do Centrum Zdrowia Dziecka, szpitala, który jest jednocześnie pomnikiem wybudowanym jako reakcja na prośbę pisarki, 

zostaje przyjęty pierwszy pacjent. 

28.09.1986r. Ewa Szelburg – Zarembina umiera w Warszawie. 



WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW 

 

 

Pamiętam pierwszy dzień w szkole i stres związany z Nieznanym. (...) Inne wejście, a zaraz za nim schody w dół 

do szatni i drugie, prowadzące na wyższe piętra do szkolnych sal. Zamiast przedszkolnych szafeczek w szatni 

zamykane boksy. Tłok i gwar. (...) I pamiętam moment, kiedy nastąpiło pierwsze wielkie ufff... kiedy wśród kłę-

bowiska granatowych i czarnych fartuszków pojawiła się uśmiechniętą twarz mojej Pani Wychowawczyni - Ewy 

Kłudczyńskiej z tabliczką klasa 1e. (...) Pani Ewa swoją łagodnością i uśmiechem sprawiła, że szkoła szybko 

przestała być czymś obcym   i nieznanym, a stała się miejscem, do którego przychodziliśmy z radością.(...) 

W drugiej klasie sytuacja się skomplikowała, bo okazało się, że Nasza  Pani spodziewa się dziecka i w połowie 

roku myśleliśmy, że zostaniemy klasą bezpańską. (...) A zaraz potem, podobnie jak w pierwszej klasie, okazało 

się, że i z taką sytuacją 312-stka daje sobie radę. Już wkrótce mieliśmy wiele Naszych Pań, bo każda z nauczycie-

lek starała się nami zaopiekować i z nami zaprzyjaźnić, tak, żebyśmy czuli się bezpiecznie i jak najlepiej. 

I tak językiem polskim zajęła się Pani Ela Płużyńska, która, jak tylko to było możliwe przejęła wychowawstwo 

naszej klasy i pokochała nas, a my ją. Do dziś pamiętam, jak tłumaczyła nam pisownię orzecha i rzeki przez rz, 

niby niewymienne, a jednak...  (...) Pani Ela była, zawsze uśmiechnięta, choć wymagająca, nigdy na nas nie krzy-

czała, grała na pianinie i śpiewała z nami piosenki. Kiedy jako młoda mama woziłam w wózku mojego synka, 

najszybciej zasypiał przy piosence, której nauczyła mnie Ona, a pamiętam ją do dziś „Śnieg pada, śnieg pada,   

cieszą się dzieci…” 

Matematykę mieliśmy z cudowną Panią Barbarą Rybak, która w przemiły sposób wyposażyła nas w podstawy 

matematycznej wiedzy. Cała była matematyką, śmialiśmy się, że kiedy wyszła za mąż, to tylko pozamieniała ko-

lejność liter w nazwisku, a zamiast k podstawiła ł, jak  w równaniu i pozostała z nami już jako Barbara Bryła. 

Kiedy widziała, że głowy parują nam od dodawania, odejmowania czy mnożenia, prosiła, żebyśmy wstali z ławek 

i śpiewała z nami piosenki wymagające ruchu. Naszą ulubioną była „Ungla ungla, jaka wielka dżungla…”   

(...) Pani Orzechowska zajęła się lekcjami środowiska społeczno-przyrodniczego, a pani Pająk -plastyką.                   

Pod jej kierunkiem, podczas lekcji i zajęć w kółku plastycznym wyprodukowaliśmy setki prac na uroczystość 

nadania imienia Szkole. Pamiętam też piątki ze staranną parafką ABorzym, stawiane przez świeżo upieczoną 

nauczycielkę, Panią Alicję Borzym, tym, którzy na nie zasłużyli. A na korytarzu nie było szans przebiec niezau-

ważonym przez Panią Danusię Pastor. Zatem podczas jej dyżuru spacerowaliśmy grzecznie;) 

Największą przygodą był czas spędzony w klasie 3e. Był to rok niezwykły, ponieważ wszyscy, ale to wszyscy,    

byliśmy zaangażowani w przygotowania do uroczystości nadania Szkole nr 312  imienia Naszej Patronki -Ewy 

Szelburg-Zarembiny. Zaczęło się intensywne czytanie utworów autorki, poznawanie jej życiorysu, wycieczki      

do Nałęczowa dla najlepszych uczniów. (...) Wtedy Nasza Wychowawczyni, Pani Ela Płużyńska, wzięła na siebie 

ciężar przygotowania części artystycznej - cały rok trenowaliśmy przedstawienie, w którym wraz z Wisłą prze-

mierzaliśmy całą Polskę od gór, aż do Bałtyku, recytując, śpiewając i tańcząc poloneza i polkę. (...) 

W tym roku słyszę czasem od rodziców tyle zamieszania z tym jubileuszem. Proszę Państwa, wtedy to dopiero się 

działo! Sukienki do poloneza i stroje do polki były nie do dostania, więc kochane mamy i babcie musiały usiąść 

do maszyn i uszyć odpowiednie suknie, muchy, a nierzadko i spodnie dla chłopców, bo w sklepach było niewiele. 

(...) 

Dziś, 30 lat później mój syn Michał jest w klasie 3 e, w mojej szkole, w nowym budynku, ale to nie ma znaczenia 

bo duch szkoły jest ten sam.(...) Do klasy z moim synem chodzi syn mojego kolegi z naszej 3e, codziennie spoty-

kam dawne koleżanki, które przyprowadzają do szkoły swoje dzieci, kolega z 312-tki jest moim sąsiadem, a na-

sze dzieci są przyjaciółmi. SP nr 312 łączy nas, nasze wspomnienia i pewnie podobnie będzie z naszymi dziećmi, 

Pani Ewo, Pani Elu, Pani Basiu, wszystkie Panie, które zaopiekowałyście się kiedyś klasą 2e -                

dziękuję za Wasze serce, uśmiech, cierpliwość, za wiedzę, za piosenki i za piękne wspomnienia. 

Wasza uczennica Asia Suszek z kl.1-3e 

 



 

 

Jestem dwukrotnym absolwentem SP 312. Naukę rozpoczęłam w 1992/1993 roku  w klasie pierwszej. 
Moją wychowawczynią była Pani Izabela Kieszkowska aż do klasy trzeciej, wtedy dyrektorem była Pani 
Barbara Bryła. W budynku szkoły były tylko klasy 1-3. Jedyne, co pamiętam, to iż Wychowawczyni zapro-
siła cała klasę na swój ślub.  

Gdy już wybudowano drugą szkołę, mówiło się na nią KOLOROWA, wróciłam do niej w klasie szóstej. 
Trafiłam do klasy integracyjnej, uczęszczałam aż do klasy ósmej. Mieliśmy mało wycieczek, ale były zielo-
ne szkoły.  

Klasa integracyjna nauczyła mnie pracy, zrozumienia jak pomagać  ludziom z niepełnosprawnością, do 
dzisiaj z niektórymi mam kontakt. Dzięki tej klasie jestem teraz wolontariuszem Caritas i pomagam Fun-
dacji Rycerze i Księżniczki. Do klasy szóstej trafiłam w latach 1997/1998.             

Ukończyłam szkołę drugi raz w roku 2000.  

Wychowawcą w klasie szóstej był Pan Marcin w latach 1997/1998.  Ówczesnym dyrektorem była Pani 
Małgorzata Korczak. 

Wychowawcą w klasie siódmej i ósmej była Pani Bożena Wrzosek. Dyrektorem  była Pani Ewa Bronowic-
ka, obecnie ma na nazwisko Adamska. 

Teraz do tej szkoły chodzą moje dzieci. Starszy syn jest w klasie szóstej, młodsza córka w trzeciej. Za rok 
dołączy trzecie dziecko.  

Do dnia dzisiejszego jest wielu nauczycieli, którzy uczą teraz moje dzieci. 

Izabela Malinowska 

Jest rok 1983. 
 
Jako przejęta pierwszoklasistka z obawą, nieśmiałością, ale wielką ciekawością przekroczyłam próg szkoły      
nr 312, znajdującej się w budynku przy ul. Umińskiego 11. Trafiłam do klasy IB, którą pod swoje skrzydła wzię-
ła Pani Anna Szeląg, a następnie Pani Małgorzata Korczak (późniejsza dyrektor 312-ki). Moja serdeczna przy-
jaciółka Ola, w tamtym czasie uczyła się w równoległej klasie IG, z którą to klasą dzieliliśmy jedną salę dydak-
tyczną. Tak zaczęłam wspaniałą przygodę z 312-ką: wiele słów, uśmiechów, zainteresowanie nauczycieli naszy-
mi radościami i smutkami, a także wielu kolegów i bezinteresownych przyjaźni trwających do dziś. 
I tak 3 lata szybko minęły (tylko 3 - ponieważ w tamtym czasie w szkole 312 uczyły się tylko klasy I-III).          
Po opuszczeniu szkoły lata mijały i powoli wkroczyłam w dorosły świat. 
 
Jest rok 2013. 
 
 Jako przejęta mama 1 września przyprowadziłam swojego 6-letniego syna Arka do jego pierwszej szkoły o nu-
merze 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że mój syn został 
przypisany do tej samej klasy co Weronika, córka mojej przyjaciółki Oli ze szkolnych lat, a wychowawstwo        
w ich klasie OD obejmie Pani Danuta Pastor, która była wychowawczynią Oli, kiedy my zaczynałyśmy swoją 
edukację. Radości, wspomnieniom z dawnych lat i rozmowom z Panią Danutą nie było końca. Pani Danuta 
pamiętała nas doskonale, a anegdoty szkolne sprzed lat przytaczała z takimi szczegółami, jakby wydarzyły się 
wczoraj. Zdawało mi się wtedy jakby w jakiś magiczny sposób czas zatoczył koło.  

Jest rok 2017. 
 
Choć minęło 35 lat nasza szkoła jest ciągle młoda, pełna entuzjazmu i nadziei.  
Nich pozostanie taka zawsze! 
Wszystkim związanych z 312-ką gratuluję jubileuszu i życzę nowych sukcesów, przyjaciół i pięknych przygód.  
Pozostańcie radośni i spontaniczni.  

Anna Matwiejczuk   



Poza przekazywaniem wiedzy, rolą 

szkoły jest uczenie współdziałania        

w grupie, świadomego uczestnictwa    

w życiu społecznym, wychodzenia         

z własnymi inicjatywami i włączania się 

w działania innych. Tych umiejętności 

nie da się zdobyć w teorii, wymagają 

one doskonalenia w praktyce, doskona-

lenia w działaniu. Samorząd uczniow-

ski w szkole daje ogromne możliwości 

dzieciom w zdobywaniu kluczowej dla 

nich umiejętności – samorządności . 

KOLOROWY SAMORZĄD DZIAŁA! 

Samorządność uczy odpowiedzialności za podejmowane  działania i przewidy-

wania ich konsekwencji. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętność wyrażania 

własnego zdania, stają się bardziej samodzielni i asertywni. Uczą się wykazywania ini-

cjatywy oraz wytrwałości w realizowaniu podjętych zobowiązań. Samorząd uczniowski 

w Kolorowej, od kiedy powstała szkoła, wytyczał sobie ambitne cele. Od lat uczniowie 

starają się, by ich opinie, młodzieńcze poglądy i chęć wpływania na życie szkoły były 

respektowane. Od wielu lat szkoła realizuje pomysły uczniów, dając im poczucie 

sprawstwa oraz tego, że ich zdanie w szkole naprawdę się liczy. Dlatego uczniowie rea-

lizują się i zdobywają swoje kompetencje poprzez debaty, akcje charytatywne oraz sa-

modzielnie inicjowane  i opracowywane konkursy. Jednak przede wszystkim ucznio-

wie uczestniczą w projektach edukacyjnych zarówno tych organizowanych na terenie   

Warszawy, jak i ogromnych przedsięwzięciach ogólnopolskich. Uczniowie dyskutowali 

już na różne tematy: „Co zrobić, by w naszej szkole żyło się lepiej uczniom, rodzicom    

i nauczycielom”, „Telefony komórkowe w szkole – za czy przeciw?”, „Punktowy system 

oceniania  - co zmienić?” Debaty uczą krytycznego myślenia na temat otaczającego 

świata. Są zachętą do patrzenia na wiele zagadnień z różnych punktów widzenia oraz 

dają odwagę do kwestionowania utartych przekonań. Debaty pomagają w zdobywaniu 

wiedzy. Uczą poszukiwania informacji i przedstawiania ich  w formie logicznych argu-

mentów, które przekonają uczniów o słuszności poglądów innych. Debatujący muszą 

przekazywać swoje myśli  w sposób zorganizowany, klarowny i przekonujący.               

A to umiejętność, która jest nieoceniona w ich przyszłym życiu zawodowym i osobi-

stym. Poza tym, warto podkreślić, że debatowanie jest dla uczniów doskonałą zabawą. 

Pozwala na poznawanie nowych osób, nawiązywanie ciekawych kontaktów i poszerza-

nie horyzontów myślowych. 

Zwyczajem stały się już imprezy szkolne organizowane na terenie szkoły:   

312 Dzień Szkoły, Dzień Patronki, Samorządowe Walentynki, które rozbrzmiewają  

na korytarzach naszej placówki muzyką, quizami, grami terenowymi i przeróżnymi 

konkursami.  Chęć pomocy potrzebującym od zawsze była mocną stroną samorządu. 

Działania na polu szkolnego koła Caritas i własne inicjatywy uczniów ukazują ich tro-

skliwe oblicza. „Góra Grosza”, zbiórki karmy dla zwierząt, zabawek dla potrzebują-

cych dzieci z całej Polski i wiele innych wpisują się w codzienne życie uczniów. 

Powyższe działania dają ucz-
niom możliwość rozwijania swoich 
umiejętności w praktyce – bo przecież 
wiedzę zdobywa się nie tylko w czasie 
tradycyjnych lekcji. Świetną nauką są 
różnego rodzaju projekty tematyczne    
i społeczne. Poza zdobywaniem wie-

dzy na konkretny temat można wtedy 
rozwijać umiejętności pracy w grupie, 
komunikacji, dobrego zarządzania 
czasem, autoprezentacji.                   
Zatem uczniowie wzięli udział w ogól-
nopolskim programie „Szkoła Współ-
pracy. Uczniowie  i rodzice kapitałem 
społecznym nowoczesnej szkoły”, pro-
jekcie „Samorządy działają”. Te pro-
jekty uświadomiły im ideę samorząd-
ności, jakie znaczenie mają debaty 
( debatowali uczniowie, rodzice i nau-
czyciele), a przede wszystkim pokazały 
drogę  do efektywnej współpracy. 

Aktualnie dzieci realizują projekt „Warszawa Lokalnie”. Celem projektu jest, 

by szkoła poprzez organizowanie działań na rzecz sąsiedztwa rozwijała kompetencje 

obywatelskie przedstawicieli różnych grup społecznych, tworząc tym samym aktywną 

wspólnotę lokalną  na Gocławiu. Samorząd czynnie uczestniczył w zorganizowaniu 

Kolorowej Wyprzedaży Garażowej na terenie naszej szkoły w kwietniu 2017r., zapra-

szając społeczność lokalną do wzięcia udziału. Rokrocznie czerwcowy Dzień Rodzinki 

odbija się głośnym echem. Tutaj zaangażowanie rodziców  i dzieci jest znamienne.     

Z dumą można powiedzieć , że współpracować przy tego typu przedsięwzięciach ucz-

niowie, rodzice i nauczyciele potrafią! Uczniowie dbają o to, by w środowisku szkol-

nym działo się wiele. Mamy nadzieję, że kolejne 35 lat „kolorowej szkoły” przysporzy 

uczniom bujnej wyobraźni w realizowaniu swoich pomysłów, a wyobraźni   naszym 

uczniom nie brakuje! 
Wioletta Bałazy 



KRONIKA SPORTOWYCH WSPOMNIEŃ 

Monika Durjasz 

Pamiętamy czasy, kiedy to na terenach wokół szkoły był 

piach, błoto i trawa, a nie profesjonalne boiska tak jak 

teraz. Nam, nauczycielom wychowania fizycznego, 

wcale to nie przeszkadzało prowadzić lekcji na wysokim 

poziomie, przygotowywać naszych uczniów do           

zawodów, organizować festyny, imprezy sportowe       

np. „Dzień Sportu”, chociaż skrycie marzyliśmy                     

o prawdziwych boiskach.  

Mamy rok 2007, kiedy pani dyrektor Ewa Adamska    

przekazuje nam świetną informację - „będziemy mieć  

wybudowane nowoczesne boiska sportowe”.                         

1 czerwca  2009 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowo 

powstałych obiektów sportowych.  

Rok szkolny 2012 /2013 sportowo upłynął pod hasłem 

"Spotkania z Mistrzem”, podczas którego w naszej 

szkole gościło wielu wspaniałych sportowców lekkiej 

atletyki jak: Piotr Małachowski, Tomasz Majewski 

i Anita Włodarczyk. Naszą szkołę swoją obecnością 

zaszczycili również przedstawiciele innych dyscyplin 

sportowych. 

30 maja 2011 roku po raz pierwszy został zorganizo-
wany Turniej o Puchar im. Kamili Skolimowskiej.   
Tego dnia również zostały wręczone odznaki dla osób 
zasłużonych w sporcie. Wśród czterech osób jest pani 
dyrektor Ewa Adamska, która otrzymała złotą odznakę 
-  symbol uznania  za działania w dziedzinie sportu. 

We wrześniu 2014 roku nasza szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiego programu o nazwie - „WF z klasą”, 
w ramach którego mieliśmy się wykazać zadaniami na 
różnych płaszczyznach kultury fizycznej. 
Organizatorzy programu  pozytywnie ocenili nasz 
szkolny program - „Mam talent” i turniej Kamili Sko-
limowskiej. Po roku starań otrzymaliśmy certyfikat 
szkoły  „WF z klasą”. 

W lutym 2014 roku ruszyła "Wioślarska Liga Podstawówek”.            
To wielka impreza sportowa zorganizowana przez Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy nr 2 w Warszawie oraz Gimnazjum nr 20.             
Jej honorowym patronem jest burmistrz dzielnicy Praga Południe, 
Pan Tomasz Kucharski, a nasza szkoła była pierwszą, która 
zainaugurowała cykl rozgrywek. 

We wrześniu 2015 roku powstaje program „Śladami Mistrzów”,   
którego celem jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

10 lutego 2017 roku naszą kolorową szkołę na Gocławiu odwiedził nie lada gość - reprezentantka Polski, złota medalistka olimpijska,   
rekordzistka świata i niekwestionowana królowa lekkiej atletyki- Anita Włodarczyk. Spotkanie wzbudziło wiele emocji- był śmiech, radość 
i łzy wzruszenia. Szczególny powód do dumy mieli uczniowie- sportowcy SP 312, którzy otrzymali z rąk mistrzyni stypendia sportowe 
programu SKS- Szkoła Królowej Sportu 2016 .     

Od wielu lat możemy poszczycić się wspaniałymi i  uzdolnionymi sportowo uczniami, a nasza szkoła 
odnosi w klasyfikacjach dzielnicowych czołowe miejsca w różnych dyscyplinach sportowych. 

Od kiedy pamiętam, sport w naszej szkole odgrywał zawsze ogrom-
ną rolę… Wszystko zaczęło się w 1997 roku, kiedy powstał nowy bu-
dynek Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12  otoczony 
ogromnym terenem, który aż się prosiło, żeby wykorzystać na no-
woczesną infrastrukturę sportową.                                                                      
Niestety nie od razu było tak pięknie…  

1 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Kamili Skolimowskiej 

nowo wybudowanym obiektom sportowym. Wybór Skolimowskiej nie był przy-

padkowy- była ona wybitną sportsmenką, a jednocześnie mieszkanką Gocławia.  

W tym dniu gościliśmy rodziców Kamili- państwa Teresę i Roberta Skolimow-

skich. Mistrz olimpijski, Tomasz Majewski powiedział tego dnia: „Była to jedna      

z piękniejszych uroczystości, w jakiej uczestniczyłem, chwilami wielce wzruszają-

ca. Jej scenariusz został napisany i opracowany przez nauczycieli wychowania 

fizycznego, a zrealizowany przez uczniów SP 312 z wielkim wdziękiem i zaangażo-

waniem, a co najważniejsze- sercem”. Sekretarz PKOL, Andrzej Krzesiński, zwra-

cając się do uczniów, powiedział: „Dobry nauczyciel wychowania fizycznego i tre-

ner oraz odpowiednie obiekty- to droga na Olimp. Macie wspaniałych wychowaw-

ców, dobrą bazę, reszta zależy od was, a Kamila Skolimowska niech będzie dla was 

impulsem do pracy nad sobą, nad rozwojem umysłowym i fizycznym”. 
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three hundred and twelve 

dreihundert und zwölf 
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tristo dvanásť 
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триста двенадцать 

trois cent douze 
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trecento e dodici 

„Szkolnika” stworzyli: 

Wioletta Bałazy, Iwona Chałas, Karolina Dmowska, Monika Durjasz,        

Magdalena Dyniewicz, Elżbieta Fajfer, Izabella Kurzejewska, Anna Kotow, 

Anna Łada, Urszula Nowak, Paweł Tkaczuk, Maciej Waloszek                                                      

Projekt i wykonanie: Cezary Bilski                                                                      

Numerologia liczb 3,1,2: 

3: 

W numerologii liczba 3 to symbol 

towarzyskości, wesołego charakteru    

i pogodnego usposobienia. Znacze-

nie liczby 3 podpowiada, że Trójki 

są dynamiczne i lubią zmiany,         

z ciekawością podchodzą do no-

wych wyzwań, nie ścierpią nudy    

w żadnej postaci.  

1: 

Jedynki są pomysłowe, przebojowe 

i kreatywne, ich domeną jest ak-

tywność na wszystkich życiowych 

polach. Znaczenie liczby 1 podpo-

wiada, że osoby są niezależne i lu-

bią rządzić, nie znoszą zaś żadnych 

przejawów dominacji nad so-

bą.  Numerologia 1 to również pew-

ność siebie i wiara we własne siły 

oraz możliwości, brak zahamowań, 

otwartość na nowe prądy, doświad-

czenia czy przygody.  

2: 

Numerologiczne Dwójki cechuje 

delikatne usposobienie, duża du-

chowość   i rozwinięta intui-

cja.  Numerologia 2 podpowiada, że 

osoby, których charakteryzuje, są 

dobrymi słuchaczami, którzy od-

znaczają się tak rzadką dziś natu-

ralną empatią. Dwójki są pomocne 

i lojalne, mają łagodne usposobie-

nie, co pomaga im zjednywać sobie 

ludzi.  

Ewa Stasiczak – nauczycielka przyrody i WDŻ 

Pracę w tej szkole zaczęłam w 2001 roku – to tak dawno,          

że dokładnie nie pamiętam pierwszego dnia. Po rozmowie        

z Panią Dyrektor poszłam zobaczyć pracownię przyrodniczą, 

która była wtedy w sali nr 16. Szkoła wydała mi się ogromna     

i skomplikowana jak labirynt, ale w tak ładnej szkole nie by-

łam nigdzie wcześniej, utkwił mi w pamięci sklepik. Pierwszej 

lekcji nie pamiętam, ale po raz pierwszy w klasie miałam nie-

pełnosprawnego chłopca na wózku inwalidzkim. Byłam pełna 

podziwu dla klasy, która pomogła mu w „życiu” szkolnym. 

 

Irena Nowak – nauczycielka historii 

Mój pierwszy dzień w szkole zaczęłam spokoj-

nie. To nie była pierwsza szkoła, w której 

uczyłam, więc bez zbędnych emocji rozpoczę-

łam lekcje. Na początku każdych zajęć cieka-

wiło mnie to, z jakimi uczniami mam do czy-

nienia, starałam się zapamiętać ich imiona      

i zachęcić do pracy. Wiedziałam, że niektórym 

będzie trzeba zwrócić uwagę, lecz mimo to 

byłam chętna do działania. Tak wyglądał mój 

pierwszy dzień w SP nr 312. 

Renata Jóźwiak – nauczycielka 

matematyki 

Moja poprzednia szkoła, w której 

pracowałam, była dużo mniejsza od 

SP nr 312.  W naszej szkole zaskoczył 

mnie rozmach i wielkość wszystkie-

go: wielka szkoła, dużo klas, klasy 

bardzo liczne. W tak nietypowej jak 

dla mnie szkole spotkałam się z życz-

liwością i chęcią pomocy innym.   

Było to bardzo miłe. 

Marzena Sobolewska – nauczycielka 

zajęć komputerowych 

Ładna szkoła.                                       

Superpracownia komputerowa. 

Dużo… dużo dzieci chcących się 

uczyć obsługi komputera. 

Karolina Dmowska 

PIERWSZY 

DZIEŃ       

W                 

SP 312 


