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Szkoła Podstawowa w Białołęce Wsi 
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie 

przy ul. Juranda ze Spychowa 10) istniała już              

przed 1917 rokiem.  

Pierwszą wzmiankę o działaniu szkoły znaleziono            

we wspomnieniach  Pani Janiny Pelc (kierownik 

Szkoły Podstawowej w Henrykowie, obecnie Szkoła 

Podstawowa nr 257):   „... do Henrykowa przybyłam         

w listopadzie 1917 roku i zaraz rozpoczęłam pracę 

nauczycielki. W tym czasie w najbliższej okolicy 

działały trzy szkoły (...) – w Henrykowie, Płudach                      

i Białołęce Wsi. W latach 1918-19 po odzyskaniu  

przez Polskę niepodległości gmina Jabłonna 

przejęła te szkoły. Każda z nich zajmowała jedną 

salę lekcyjną  i posiadała jednego nauczyciela, który 

był jednocześnie kierownikiem. Lekcje wszystkich 

klas odbywały się nierzadko jednocześnie. Ten typ 

organizacji był pozostałością po zaborach                       

i początkowo opierały się na nim wszystkie szkoły 

elementarne, wówczas przeważnie jeszcze trzy- lub 

czterooddziałowe.” 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

W czasie działań wojennych Białołęka 

została w znacznym stopniu zniszczona i w 1946 

roku wystąpiła 

konieczność 

wybudowania 

szkoły. Jednak 

do roku 1948 

nauczanie   

odbywało się               

w prywatnych 

domach wydzierżawionych przez Inspektorat 

Oświaty. Od 1946 roku nasza szkoła była 

punktem filialnym Szkoły Podstawowej nr 42. 

Posiadała dwie izby lekcyjne. Nauczanie 

obejmowało cztery młodsze klasy. Dzieci, które 

ukończyły klasę czwartą, musiały pobierać dalszą 

naukę w sąsiednich szkołach.  Przy bardzo złym 

stanie dróg przebycie przez uczniów 3 - 4 km                  

było prawdziwą męczarnią. 

 W roku 1959 powstał Komitet Budowy 

Szkoły, który prócz starań u władz o pozwolenie              

na budowę szkoły, rozpoczął gromadzenie 

funduszów i materiałów budowlanych na własną 

rękę. Pracowali w nim : Zygmunt Zaraś – 

przewodniczący oraz członkowie – Jan 

Kubiak, Irena Puszkarska i Stanisław  

Szulejewski. Przewodniczący, a zarazem  
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 231 w latach  

1959-65 Zygmunt Zaraś -  tak wspomina czas  

budowy: (...) Dnia 1 września 1959 roku  

 

 

otrzymałem angaż jako nauczyciel do filii Szkoły  

Podstawowej nr 42   w Warszawie, Białołęka Wieś -  

obecnie ul. Juranda   ze Spychowa 10. Uczyły się tu 

wówczas cztery klasy:  I, II, III, IV w dwóch salach  

pozostałych po wojnie  z dawnej kuźni. We wrześniu 

1959 roku odbyło się zebranie miejscowego 

społeczeństwa i przedstawiciela Dzielnicowej 

Rady Narodowej Pragi Północ, na którym 

postanowiono wybudować szkołę siedmioklasową 

jako szkołę Pomnik 1000-lecia istnienia Państwa 

Polskiego. Gremium zebrania wyznaczyło mnie na 

przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, 

której plany Architektura Stołeczna zatwierdziła 

kilka lat wcześniej. Przy pomocy miejscowego 

społeczeństwa wykonaliśmy wszystkie wykopy 

potrzebne                      

do rozpoczęcia 

podmurówek                       

i podziemnych 

schronów oraz 

dołów ściekowych.    

Dalsze 

poważniejsze 

prace budowlane były dotowane z funduszy 

Państwa. Wynikiem starań wszelkich czynników 

społecznych i Państwa, spełniły się marzenia 

tutejszych mieszkańców. W dniu 1 września 1961 

roku wybudowaną Szkołę Podstawową nr 231 

uroczyście przekazałem Przewodniczącemu 

Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawy Pragi 

Północ... . Szkoła miała być oddana do użytku 

dopiero w grudniu 1961 roku. Decyzją władz 

postanowiono przyspieszyć budowę i oddać 

szkołę w sierpniu 1961 roku, aby dzieci mogły 

normalnie rozpocząć rok szkolny 1961/62.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

I chociaż dnia 1 września 1961 roku 

nastąpiło otwarcie szkoły - była to jedna z dwóch 

pierwszych szkół wybudowanych w dzielnicy 

Warszawa - Praga Północ, w ramach akcji „Tysiąc 

Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” - oddano 

do użytku tylko izby lekcyjne, ponieważ 

pomieszczenia sanitarne nie były jeszcze 

wykończone.  

KIEROWNIKIEM SZKOŁY został Pan 

Włodzimierz Mędrzycki.                 
Grono pedagogiczne 

Szkoły Podstawowej             

nr 231 składało się 

wtedy z czterech osób.  

Szkoła w pierwszym 

roku pracy liczyła 68 

uczniów. Najstarszą 

była klasa szósta. Na rok 

następny przewidywano 

zwiększenie tej liczby o 40 uczniów. 

ZARYS  HISTORYCZNY 

1946 – 1961 

1961 – 1965 

1917 – 1946 
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W „Życiu Warszawy” (1962, Nr 113) ukazał się 

artykuł „Zaniedbana szkoła”, w którym tak 

opisywano sytuację naszej placówki:  
(...) Na skutek wadliwej dokumentacji zmieniono 

szczegóły budowy i dopiero we wrześniu 1961 

roku oddano do użytku klasy lekcyjne i korytarz.  

Prace przy pozostałych częściach budynku trwają 

do dnia dzisiejszego. Mimo żółwiego tempa prac, 

niedociągnięć w wykonawstwie i nie wykonanych 

szeregu urządzeń nie mamy żalu, rozumiejąc, że to 

jest szkoła peryferyjna. Ostatnio jednak 

wstrząsnęły nami hiobowe wieści otrzymane z 

Zarządu Inwestycji Kuratorium Szkolnego m. st. 

Warszawy. Dowiedzieliśmy się, że szkoła nasza 

nie będzie ogrodzona, nie będzie miała 

urządzonego terenu, boiska i szatni, że 

adaptowanie sali gimnastycznej ze starego 

budynku szkolnego to wizja dalekiej przyszłości. 

Ponieważ dotychczas dawano nam obietnice, że 

wszystkie te  prace będą wykonane, jesteśmy 

całkowicie zaskoczeni. Sytuacja  jest bardzo 

trudna i praca napotyka duże trudności. Szkoła, 

która nie ma sali gimnastycznej, nie ma boiska, 

nie ma szatni i jest zupełnie nie ogrodzona, a 

otaczają ją sterty gruzu, zwały ziemi i śmieci. 

Posadzone przez dzieci drzewka i krzewy zostały 

zniszczone. Na „boisku” szkolnym pasą się krowy. 

Podczas zajęć wychowania fizycznego  

przychodzą „złoci młodzieńcy” i przeszkadzają                   

w prowadzeniu lekcji. Wieszaki stoją na korytarzu                

i „upiększają” nową szkołę. Uważamy, że Szkoła 

w Białołęce jest jedynym ośrodkiem kultury                  

dla całej osady i czekając 16 lat  na szkołę                      

z prawdziwego zdarzenia, nie możemy zadowolić 

się samymi klasami i wmurowaną tablicą 

pamiątkową, która wśród ohydnego otoczenia 

wygląda jak żart. Na zebraniu rodzicielskim 

podjęto uchwałę, że rodzice i dzieci pomogą                 

w urządzaniu boiska i ogrodzeniu terenu, ale 

wykonanie wszystkich prac przekracza możliwości 

mieszkańców osady... .               

 

 

 

    

W 1965 roku na stanowisko 

KIEROWNIKA SZKOŁY została powołana Pani 

Alina Mędrzycka                                                                       
i pełniła tę funkcję                         

do 1969 roku.  

Podsumowując ten 

okres - w protokole  

Rady Pedagogicznej    

z dnia 6 czerwca 1969 

roku – napisano: Nasza 

szkoła jest odnowiona, 

oczyszczona, utrzymana   w 

czystości.  Dzieci czują się gospodarzami szkoły.  

 

 

Bardzo chętnie pracują  na terenie szkoły. Wyniki 

pracy szkoły daje się zauważyć w naszym 

środowisku. Młodzież wyszła poza Białołękę. Nasi 

absolwenci dobrze sobie radzą w szkołach 

średnich. Wzrosło znaczenie i rola szkoły                      

w środowisku... . 

 

 

 

 

 
 
 

We wrześniu 1969 roku 

KIEROWNIKIEM SZKOŁY został  Pan 

Bolesław Pruban. 

W  tym czasie, tj. roku 

szkolnym 1968/69, było już 

8 oddziałów i 200 

uczniów. Personel szkoły 

składał się  z 12 osób, w 

tym 9 nauczycieli. Szkoła 

dysponowała 5 izbami. 

Zajęcia praktyczne odbywały 

się w piwnicy. Pomieszczenie to 

było źle oświetlone i bez  ogrzewania.  Lekcje 

gimnastyki odbywały się   na korytarzu-holu - 

powodowało to znaczne ograniczenie ćwiczeń 

określonych w programie. Na holu, w którym 

odbywała się gimnastyka, były niezabezpieczone 

kaloryfery, śliska i zimna podłoga. Czynione               

od lat starania  o budowę sali gimnastycznej nie 

dały dotychczas rezultatu. W szkole nie było 

przyzwoitej szatni, natrysków, pomieszczeń:               

dla lekarza i biblioteki oraz sali   na pomoce 

naukowe. Brak było wody zdatnej do picia, stąd 

ogromne  trudności  w przygotowaniu posiłków.  

Po pięciu  latach kierowania placówką 

udało się Panu Bolesławowi Prubanowi,                      

we wspólnej pracy  z zespołem, poprawić warunki 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Spowodowano wyasfaltowanie ulicy prowadzącej 

do szkoły, 

zorganizowano 

pracownię 

zajęć 

technicznych, 

uzupełniono 

wyposażenie 

w sprzęt                 

i pomoce. Sukcesem było dwukrotnie 

powiększenie pomieszczenia bibliotecznego, 

zorganizowanie kancelarii, rozpoczęcie budowy 

sali gimnastycznej, wspólne odnowienie klas, 

sukcesywne sprowadzanie pomocy naukowych, 

sprzętu, książek dla dzieci i nauczycieli oraz 

rozpoczęcie działalności świetlicy. 

 

 

 

ZARYS  HISTORYCZNY 

1965 – 1969 

1969 – 1974 
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We wrześniu 1974 roku DYREKTOREM 

SZKOŁY został Pan Piotr Sławiński.  

W 1975 roku oddano do użytku 

salę gimnastyczną – po 14  

latach zaadaptowano starą 

część szkoły, wybudowaną    

w latach 1947/48.  Zostało 

także zmodernizowane 

ogrzewanie. 

11 października 1976 roku 

przy szkole rozpoczął 

działalność oddział 

przedszkolny, jako pierwszy tego 

typu w szkołach północno praskich. Rozwiązał on 

problem przygotowania dzieci  do podjęcia nauki             

w szkole. Za wzorowe przygotowanie pracy 

oddziału  szkoła otrzymała nagrodę w postaci 

kompletu mebli do klasy I.  

 W związku z przyłączeniem do Warszawy 

gmin i osad znajdujących się pod Jabłonną, 

Nieporętem i Markami w 1978 roku do szkoły 

zostały włączone dwie małe placówki znajdujące się  

w osiedlach: Grodzisk i Kobiałka. 

Szkoła w Kobiałce była punktem filialnym 

Szkoły Zbiorczej w Nieporęcie  i obejmowała swym 

zasięgiem wsie: Olesin, Ruskowy Bród, Augustów, 

Augustówek, Mańki. 

W trzech klasach uczyło się 27 uczniów. 

Kierownikiem była Pani Janina Smoczyńska. 

Szkoła w Grodzisku była filią Szkoły w Markach.        

W trzech oddziałach 

uczyło się 28 uczniów                            

z Grodziska i Kątów 

Grodziskich.       

            Kierownikiem  

była Pani Jadwiga 

Pawluczuk.  

W obu tych placówkach organizacja nauki polegała 

na łączeniu klas. Z nauczaniem w tych zespołach 

wiązały się duże trudności. Dzieci rozpraszały swoją 

uwagę - podczas fazy cichej - w jednej grupie, co 

wpływało bardzo niekorzystnie na przebieg zajęć              

w drugiej. Współpraca z filiami układała się dobrze, 

chociaż na początku - metodą prób i błędów - trzeba 

było zdobywać doświadczenie wspólnej pracy.             

Nie można było sięgnąć do żadnych wzorców                   

w dzielnicy. Praca dydaktyczna w filiach 

prowadzona była dobrze, mimo trudnych warunków 

lokalowych. Filia w Grodzisku zajmowała 

pomieszczenia plebani, bez żadnego zaplecza 

sanitarno-higienicznego. Budynek, w którym miała 

funkcjonować szkoła   w Kobiałce był kompletną 

ruderą. Prawie  nie trzeba było go rozbierać, bo sam 

się rozpadł. Szybko powstał projekt, by z elementów  

 

 

 

pozostałych po budowie Szpitala Bródnowskiego  

powstał nowy budynek  w 1978 roku. Filia Grodzisk 

doczekała się nowego budynku dopiero w 1988 r. 

Szkoła Podstawowa nr 231 przy ul. Juranda                 

ze Spychowa stała się szkołą zbiorczą   dla obu  

tych filii. 

Każdego roku wzrastała liczba uczniów i liczba 

oddziałów. W latach osiemdziesiątych uczyło się             

w szkole ponad 200 uczniów w 9-10 oddziałach. 

Pomimo panującej ciasnoty - w ramach kolejnych 

modernizacji – udało 

się wydzielić 

pomieszczenie małej 

szatni szkolnej oraz 

wygospodarować 

salę dla świetlicy.  

Co kilka lat rodzice    

i nauczyciele oraz dyrektor szkoły ponawiali prośbę 

do kolejnych władz oświatowych  i samorządowych  

o rozpatrzenie możliwości rozbudowy szkoły. 

Odpowiedź była zawsze taka sama: brak środków 

finansowych. A poza tym wyjaśniano, że tereny te  

w planach zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczone były na rozbudowę zaplecza 

przemysłowego Warszawy,  a nie budownictwo 

mieszkaniowe. Dopiero powstanie  w 1994 roku 

Gminy Warszawa-Białołęka dało nadzieję na szybki 

rozwój niedoinwestowanych terenów i szansę 

rozwoju szkół.  
Po przejęciu szkoły przez Gminę Warszawa-

Białołęka przystąpiono - w 1995 roku - do jej 

modernizacji: wymieniono okna i system grzewczy 

centralnego ogrzewania, podłączono wodę z sieci 

miejskiej. Placówka została wzbogacona w sprzęt                   

i pomoce szkolne. W  związku z intensywną 

rozbudową mieszkaniową  na tzw. „zielonych 

terenach” Gminy Warszawa-Białołęka i zaistniałą 

potrzebą tworzenia nowych szkół, w roku 1996 filia 

w Grodzisku stała się samodzielną Szkołą 

Podstawową otrzymując nr 112 - zlikwidowanej 

szkoły przy ul. Ostródzkiej. 

W 1999 roku samodzielną placówką oświatową stała 

się także filia szkoły w Kobiałce.  

Zaczęło się znowu mówić o konieczności 

rozbudowy szkoły. Tym razem temat ten został 

podjęty przez władze samorządowe Gminy 

Warszawa-Białołęka             i w roku 1999 przyjęto 

założenia do  planu rozbudowy     i modernizacji 

szkoły.  

31 sierpnia 2001 roku został ogłoszony przetarg                

na rozbudowę                             

i modernizację 

szkoły. 

Prace   remontowe                

i   budowlane 

rozpoczęły się                  

w grudniu 2001 

roku. 

1974 – 2002 

ZARYS  HISTORYCZNY 
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Na prośbę Samorządu Uczniowskiego, 

Rady Rodziców, Grona Pedagogicznego i 

Dyrekcji Szkoły Gmina Warszawa-Białołęka 

nadała placówce 1 marca 2002 roku imię 

Generała Mariusza Zaruskiego - wielkiego 

działacza 

niepodległościowego, 

taternika (twórca 

GOPR) oraz żeglarza 

(kapitan „Zawiszy”). 

Pierwsze próby 

nadania szkole 

imienia Generała 

Mariusza Zaruskiego 

czyniono       w latach 

osiemdziesiątych.       

Niestety z różnych – oczywistych, przyczyn 

władze oświatowe tamtych lat nie wyraziły 

zgody. 

 Z dniem 1 września 2002 roku przeszedł 

na emeryturę Pan Piotr Sławiński. Funkcję 

dyrektora szkoły pełnił przez 28 lat. 

Podsumowując ten okres można przytoczyć 

niektóre zapisy z Karty Oceny pracy dyrektora 

szkoły wystawionej przez wizytatora 

Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu                 

22 stycznia 1997 roku  : Od początku swej 

pracy na stanowisku dyrektora, kierował szkołą 

mieszczącą się w trzech odległych od siebie 

budynkach. Prowadząc taką placówkę, wykazał 

się dużymi umiejętnościami w organizacji pracy 

szkoły jako całości. Dzięki jego zdolnościom 

organizatorskim filia szkoły w Kątach 

Grodziskich przeniosła się kilka lat temu,                

z pomieszczeń plebani do własnego budynku,              

a od 1.09.1996 r. stała się samodzielną 

szkołą.(...) Od początku swojej pracy w szkole 

dał się poznać jako dobry organizator                         

i gospodarz. Wyjątkowo dba o obiekt szkolny, 

jego dobre wyposażenie i wygląd estetyczny, 

organizuje lodowiska, zabiega                                     

o wyremontowanie boiska szkolnego.(...)  

 Zna potrzeby środowiska uczniowskiego 

i ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. W miarę 

możliwości stara się o stworzenie im jak 

najlepszych warunków do rozwoju poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych. Dzięki jego 

inicjatywie świetlica szkolna pełni zadania 

opiekuńcze i dydaktyczne wobec całej młodzieży 

szkolnej.(...) Dzięki staraniom dyrektora szkoła 

posiada wykwalifikowaną i stabilną kadrę 

pedagogiczną. W placówce nauczyciele mają 

możliwość samokształcenia.   

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

W dniu 1 września 2002 roku obowiązki 

DYREKTORA SZKOŁY przejęła Pani Renata 

Gorzkowska. 

18 września 2002 roku  

nastąpiło uroczyste 

przekazanie nowych oraz 

wyremontowanych 

dawnych pomieszczeń    

na potrzeby Szkoły 

Podstawowej nr 231             

w Warszawie, przy ulicy 

Juranda ze Spychowa 10. 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 

5,6 mln złotych. 

Jesienią 2003 roku 

społeczność szkolna                  

i władze dzielnicy 

ufundowały i przekazały 

dyrekcji sztandar Szkoły 

Podstawowej nr 231               

w Warszawie                           
z wizerunkiem patrona – 

Generała Mariusza 

Zaruskiego.  
Pani Renata Gorzkowska uchodzi                         

za pomysłodawcę i inicjatora FESTYNÓW 

RODZINNYCH, które zawsze cieszyły się 

ogromnym uznaniem  wśród wychowawców, 

nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. 

Corocznie szkolna społeczność spotykała się    

pod koniec czerwca i świętowała - biorąc udział 

w różnych przygotowanych przez poszczególne 

klasy atrakcjach.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Od września 2008 do stycznia 2009  

roku osobą pełniącą obowiązki DYREKTORA 

SZKOŁY była Pani Anna 

Stróżecka-Szlachcic.  

Tym samym 

połączyła funkcje 

dyrektora,  

wicedyrektora oraz 

nauczyciela przyrody.               

Obowiązki te sprawowała  

do czasów objęcia funkcji 

przez nowego dyrektora.                  

ZARYS  HISTORYCZNY 
2002 – 2008 

 2008 - 2009 
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W 2009 roku stanowisko DYREKTORA 

SZKOŁY objęła Pani Wanda Szczepańska.  

„Są dwie rzeczy, 

które chcielibyśmy dać 

naszym uczniom: 

Korzenie i skrzydła.” 

Takie motto przyświeca 

obecnemu dyrektorowi 

placówki i widnieje                    

na przyznanym szkole 

CERTYFIKACIE Prezydenta 

m.st. Warszawy. 

10 września 2010 roku CERTYFIKAT  

WARS  i SAWA 

odebrała  z  rąk 

Dyrektora Biura 

Edukacji Pani 

Jolanty Lipszyc 
Dyrektor  Szkoły 

Podstawowej nr 

231 Pani Wanda Szczepańska. Należy 

podkreślić, że ten zaszczytny tytuł   to owoc 

pracy dydaktyczno-wychowawczej  w postaci 

wysokiego poziomu nauczania i działań                   

na rzecz rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 231.  

To za czasów  kadencji obecnej Pani 

Dyrektor miała miejsce ostatnia – największa - 

rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 231               

w Warszawie. 

W dniu inauguracji roku szkolnego 2011/2012  

przybyła do naszej szkoły – prezydent m.st. 

Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Włodarza miasta podjęła Pani  Dyrektor, która 

czyniła honory gospodarza i oprowadziła gości 

po szkole oraz zaprezentowała nowy  obiekt 

gotowy  na przyjęcie uczniów klas młodszych.  

Natomiast  2 września 2011 roku 

nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu,   

w którym uczy się 500 uczniów, a pracuje 50 

nauczycieli i 18 pracowników administracji                     

i obsługi. 

 

 

 

            W uroczystości wzięli udział 

przedstawiciele władz: Pan Jacek Kaznowski 

Burmistrz 

Dzielnicy,  Pan 

Piotr Jaworski 
Zastępca 

Burmistrza, Pani 

Joanna Lubbe 
Naczelnik 

Wydziału 

Oświaty i Wychowania, Dyrektorzy okolicznych 

placówek oświatowych, Przedstawiciele 

Kościoła i Rady Rodziców, Grono 

Pedagogiczne, uczniowie, rodzice oraz Zarząd 

Firmy Giga, który był głównym wykonawcą tej 

inwestycji.  
 

   
 

Na przestrzeni 50 lat działalności 

SZKOŁA stwarzała wspaniałą atmosferę 

pracy osiągając świetne  wyniki w nauce.  

Miernikiem osiągnięć dydaktycznych szkoły 

jest udział młodzieży szkolnej w olimpiadach 

i konkursach i tu możemy poszczycić się 

bardzo dobrymi rezultatami. Największym 

sukcesem szkoły są  jednak świetne wyniki        

na  sprawdzianie po klasie szóstej, a ostatnie 

trzy lata to najwyższy w Polsce poziom 

zdawalności tego sprawdzianu przez naszych 

szóstoklasistów.  

Obchodzimy jubileusz 50-lecia  

samodzielnego funkcjonowania naszej 

placówki jako Szkoły Podstawowej nr 231,  

co nas napawa dumą, a zarazem mobilizuje 

do dalszego rozwoju i nieustannej pracy. 

Mamy nadzieję, że kolejne jubileusze szkolne 

będą równie owocne i radosne jak 

tegoroczny, na który wszystkich serdecznie 

zapraszamy. 

          Pamiętamy o przeszłości 

          Tworzymy teraźniejszość 

          Myślą wybiegamy w przyszłość... 
 

   
 

W artykule wykorzystano następujące materiały: 

1) Praca Alicji Lipińskiej Monografia  Szkoły 

Podstawowej nr 231 w Warszawie. 

2)  J. Pelc  O szkołach w Henrykowie i okolicach,                     

w:  Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, pod red.  A. 

Sołtana, Gminny Ośrodek  Kultury Warszawa-Białołęka. 

3)  Zygmunt Zaraś, Karta do historii szkoły, dokument nie 

publikowany, znajduje się  w archiwum szkoły. 

4) „Zaniedbana szkoła”, „Życie Warszawy”, 1962,               

Nr 113. 

ZARYS  HISTORYCZNY 
   od 2009 
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Dobrzy nauczyciele potrafią przekonać swoich uczniów,  
że nauka nie jest narzuconym ciężarem ani ograniczeniem swobody,  
lecz fascynującą przygodą i kluczem do wolności większej,  
niż dotąd doświadczyli. 

 
 

 

Na przestrzeni 50 lat działalności Szkoły Podstawowej nr 231 w Warszawie kadra  nauczycielska była 

stabilna. Nauczyciele podejmujący pracę posiadali pełne kwalifikacje wymagane do nauczania w szkole 

podstawowej. Szkoła stwarzała taką atmosferę pracy, że rotacja kadr była niewielka. Rodzinna, miła i przyjazna 

rozwojowi  atmosfera powodowała, że mimo trudnych warunków pracy i uciążliwych dojazdów nauczyciele 

wiązali się ze szkołą na długie lata, ucząc drugie, a nawet trzecie pokolenie uczniów.  
 
 

Zygmunt Zaraś    Marianna Czarnecka 

Paulina Żaja    Krystyna Chreptowicz 

Barbara Sofuł    Alicja Wiśniewska 

Mirosław Karczewski   Jolanta Kubiak 

Janina Grabowska   Stanisław Kirylak 

Alicja Marciniak    Halina Lasota 

Maria Tomasiewicz   Danuta Zawadzka 

Elżbieta Marcinkiewicz   Elena Gorzelak 

Teresa Sławińska    Anna Szymańska 

Krystyna Płatek    Barbara Murawska 

Janina Sołtys    Bartłomiej Murawski 

Maria Lubelska    Andrzej Pałasz 

Zdzisława Kubiszewska   Renata Tochmańska 

Józefa Kowalkowska   Justyna Brach 

Hanna Maćkowiak   Anna Wal 

Elżbieta Szymańska   Leonarda Staszewska 

Marek Kiciński    Joanna Wesołowska 

Maria Bożek    Katarzyna Bilińska 

Andrzej Marek    Witold Miller 

Jan Łada     Beata Warda 

 
 

„ (...) zapominamy, że tak jak kiedyś, tak i dziś, w tym zawodzie ważne jest powołanie. 
Trzeba lubić tę pracę. Lubić i czuć, bo inaczej będzie się zwykłym wyrobnikiem”.  

 

 

  NAUCZYCIELE  
ZWIĄZANI ZE SzkołĄ podstawOWĄ nr 231  

w LATACH 1961 - 2011 
 

Piotr Sławiński – fragment wywiad udzielonego z okazji                   

Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 1986 
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA... 

Zanim zostałem dyrektorem szkoły, wcześniej pracowałem w Szkole Podstawowej nr 44                   
na Targówku. Zakwalifikowano mnie do rezerwy kadry kierowniczej. Było to przygotowanie 
przyszłych dyrektorów szkół północno-praskich. Podpisałem w koocu pięcioletni staż                          
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 231 i objąłem to stanowisku, mieszkając przy tej placówce 
już od pięciu lat. Pracowała tu także moja żona, nauczycielka.  Byłem wtedy bardzo młody, 
miałem 28 lat. Jakie były moje pierwsze decyzje? Przede wszystkim wdrożenie się we wszystkie 
przepisy oświatowe, które wówczas funkcjonowały oraz uzyskanie akceptacji środowiska. 
Szkoła Podstawowa nr 231 była placówką środowiskową, do której uczęszczały dzieci                          
z najbliższych okolic. Miała opinie małej szkoły z trudnymi warunkami lokalowymi. Szkoła 
powstawała z myślą o czterech oddziałach, a wówczas było ich już osiem! Klasy były liczne, gdyż 
trafiały tu dzieci mieszkające na Brzezinach, w Kątach Grodziskich i Kobiałce. Rejon tej szkoły 
był tak naprawdę nieduży, ale ponieważ przyjmowano dzieci spoza rejonu, więc liczba uczniów 
była spora.  W godzinach szczytu można tu było zastad 250 osób.  

 

   

Do  szkoły poszłam we wrześniu 1933 roku. To była szkoła „pod strzechą” znajdująca się                   
w prywatnym domu. Ten budynek obecnie już nie istnieje. Był tylko jeden nauczyciel, ale 
słabo go pamiętam. To volksdeutsch, Niemiec –  chyba... nazywał się  Friedrich. Uczył                     
po polsku, ale miał dziwny akcent. Taki potężny facet... Dopiero po wojnie w szkole pojawił 
się drugi nauczyciel – młody mężczyzna świeżo po studiach - Stachowiak Waldemar. Lekcje 
odbywały się w dwóch salach. Wybudował  je Owczarek i  wynajął na szkołę.   W jednym 
mieszkaniu były cztery oddziały spod strzechy.  W jednej z tych sal uczyły się dwie klasy – 
pierwsze i drugie, które prowadził jeden nauczyciel. Młodsi uczniowie mieli zadawane to,                  
a tym starszym nauczyciel zadawał coś innego. I tak się siedziało parę godzin... Nie było tam 
żadnych szatni, tylko gwóźdź nabity na desce! Wieszaliśmy tam ubrania, a w gumowcach 
wchodziło się  do środka. Druga sala była od frontu, od ulicy. To trzecia i czwarta klasa.                        
Sale wyglądały normalnie, tablica była na środku, dwa rzędy ławek i biurko nauczyciela. 
Wisiały tam mapy i... nic więcej nie było! Lekcje odbywały się tylko rano, kooczyły około 
południa. Nie chodziliśmy w mundurkach, ale trzeba było nosid tarcze z numerem klasy                         
w kształcie serduszka.  W szkole uczyłam się języka polskiego, rachunków, plastyki. Religię 
miałam z księdzem. 
Po wojnie sołtys wytyczył szarwark i ci, którzy mieli dzieci poszli kopad fundamenty. Ale prace 
były utrudnione i to kopanie szło bardzo ciężko. Mój mąż pracował w takiej instytucji, gdzie 
był ciężki sprzęt. Powiedział szefom, że jest taka sprawa, budujemy szkołę i potrzebna jest 
pomoc. No i odpłatnie ten sprzęt dostaliśmy, i w parę godzin został wykopany wielki dół             
pod fundament. Rafał Laskowski, Pruszkowski, wszyscy, którzy mieli dzieci. Sołtys Wojda 
nakazał i trzeba było iśd...  Szkołę prowadził Mędrzycki, potem Mędrzycka- była polonistką. 

 

 

Piotr Sławiński – dyrektor szkoły  
w latach 1974-2002 

Pani Krystyna Busko – uczennica szkoły  
w latach 1933-1939 
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA... 
 

Pamiętam, przeprowadziłem takie badanie dotyczące wykształcenia rodziców moich uczniów.            
No i byłem przerażony, że 30 % rodziców miało ukooczoną niepełną szkołę podstawową.                 
Z zawodowym wykształceniem – około 50 %. Z wyższym – nikogo! Z maturą było ich niewielu! 
Okazało się , że niewiele dzieci z mojego rejonu uczęszcza do przedszkoli na Bródnie. Pozostałe 
zostają w domach pod opieką rodziny. Stąd moja inicjatywa, mimo ogromnej ciasnoty - aby                 
dla tych dzieci zorganizowad przygotowanie do szkoły. Pracowaliśmy ze wzmożoną siłą                 
i zapałem. Przygotowaliśmy kadrę i sale. W tamtych czasach nie byliśmy sami - odbył się nawet 
konkurs  na najlepiej przygotowaną szkołę dla klas dziesięcioletnich. Stwierdzono, że jesteśmy 
najlepsi!!!! Nagrodą było wyposażenie w meble klas młodszych. Byłem strasznie z tego dumny!   
                                                          
W roku 1918  Warszawa „wchłonęła” nowe tereny, tzn. Kobiałkę, Kąty Grodziskie. Została 
podjęta decyzja, że szkoły czteroklasowe, które znajdowały się w obu miejscowościach, zostały 
wchłonięte jako filie mojej szkoły. Szkoła w Grodzisku mieściła się w zabytkowym budynku 
plebani  przy drewnianym kościółku. Mieliśmy dwie sale lekcyjne, a na zapleczu - przedszkole. 
Były tam niesłychanie trudne warunki – około 40 uczniów, którzy kooczyli trzy klasy, a potem 
najczęściej przechodzili do Szkoły Podstawowej nr 275 na Bródnie. Droga do szkoły była 
żwirowa. Druga placówka – w Kobiałce – była mniejsza. Uczęszczało do niej około 30 uczniów. 
Mieściła się w baraku z 1948 roku, daru UNRA i z dobudowanej ceglanej sali. Nauka odbywała 
się  w systemie zmianowym. Nauczało dwóch nauczycieli. W obu filiach powołano kierowniczki, 
ja miałem ogólny nadzór pedagogiczny i administracyjny. Sekretariat mieścił się  przy Szkole 
Podstawowej nr 231. Odwiedzałem szkoły co jakiś czas, ponieważ nie było żadnej komunikacji! 
Żeby dojechad do tych placówek potrzebowałem około godziny. Należało wówczas jechad                 
na Bródno, gdyż ulica Juranda ze Spychowa była... polną drogą. Nie mówiąc o ulicy Berensona, 
która w owym czasie była wysypiskiem śmieci.  
W każdym razie zdarzyła się kiedyś taka śmieszna historyjka.... Moje władze poprosiły mnie, 
abym pokazał im filie. Samochodem poprowadziłem  ich najkrótszymi dróżkami. Po którymś         
z wybojów zatrzymaliśmy się... Inspektor szkolny wyszedł z auta, otrzepał kurz z garnituru, 
podniósł palce do góry i przysiągł, że więcej tu nie przyjedzie! 

Anna Kazimierczuk – uczennica szkoły  
w latach 1973-1981,  obecnie nauczycielka 

Piotr Sławiński – dyrektor szkoły  
w latach 1974-2002 

   

Uczennicą tej szkoły byłam pod koniec lat siedemdziesiątych. Pamiętam, że klasy były wówczas 
mało liczne, w związku z tym w szkole panowała rodzinna atmosfera,  sprzyjająca nawiązywaniu 
bliższych kontaktów, a nawet prawdziwych przyjaźni, które przetrwały wiele lat. Mimo upływu 
czasu nie zatarły się w mojej pamięci twarze i nazwiska moich nauczycieli. Niektórych spotykam 
dzisiaj i  zawsze chętnie wracamy wspomnieniami do tamtych chwil. Mam to szczęście, że przez 
tyle lat jestem z tą szkołą związana – najpierw będąc jej uczennicą, później – nauczycielem.  Mam 
zatem możliwośd obserwowania zmian, jakie zachodzą w tej placówce na przestrzeni lat. 
Oczywiście bardzo się cieszę, że moja szkoła z dnia na dzieo rozkwita i cieszy się dobrą opinią               
w środowisku. Myślę, że to za sprawą wyjątkowej atmosfery i wspaniałych wychowawców aż pięd 
moich koleżanek  z klasy wybrało studia pedagogiczne i zawód nauczyciela! 



10                                               J U R A N D Z I K                                                  
 

P A T R O N     S Z K O Ł Y 
 

    GENERAŁ  MARIUSZ  ZARUSKI 
 

 
 
 

[...] Łamałem młotem wrzeciądza niewoli, prowadziłem Polaków             
w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli 
czyste i głębokie  jak morze. [...] 

   Generał  Mariusz Zaruski 
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AWERS: Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej 

napis: 100 ZŁ. Z prawej strony orła stylizowany wizerunek postaci Mariusza Zaruskiego. W tle 

stylizowany zarys szczytów Cubryny i Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. U góry 

półkolem napis: MARIUSZ ZARUSKI. U dołu w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. 

REWERS: U dołu stylizowany wizerunek Mięguszowieckich Szczytów i Cubryny,    na ich tle 

napis: 100. ROCZNICA POWSTANIA. Powyżej zarys szczytów: Mnicha, Cubryny                           

i Mięguszowieckiego Szczytu  Wielkiego. Na ostatnim planie Niżnych Rysów, Rysów                        

i Żabiego Konia. U góry, w zależności od kąta patrzenia stylizowane wizerunki dwóch 

helikopterów. W otoku napis: TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA 

RATUNKOWEGO.   Projektant monety: DOMINIKA KARPIŃSKA-KOPIEC. 

   

Ś C I A N A  P A T R O N A 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z 50-LECIEM Szkoły Podstawowej nr 231 przy ulicy Juranda ze Spychowa 10  

oraz przypadającą w tym roku 70-ROCZNICĄ śmierci Generała Mariusza Zaruskiego     

została ufundowana przez społeczność szkolną  

ŚCIANA PATRONA. 

 

Czwarte na świecie - pierwsze poza krajami alpejskimi - Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratownicze w 2009 roku obchodziło stuletnią rocznicę powołania. Z tej okazji Mennica Polska 

na zlecenie Narodowego Banku Polskiego wyprodukowała monety kolekcjonerskie, które 

przypominają pasjonatom numizmatyki o wspaniałej historii TOPR oraz ich założycielu – 

PATRONIE NASZEJ SZKOŁY, któremu poświęcono monetę o nominale 100 zł. 



 

 

 

 
 

          RADA  PEDAGOGICZNA 
   I PRACOWNICY SZKOŁY 

2011/2012 

 

 
 
 
 

SZKOŁA podstawowej nr 231 
Im. Generała Mariusza Zaruskiego  

w Warszawie 
 

Numer przygotowali: Silvana Cofre Abarza, Ewa Bednarska, Julia Bobel, Aleksandra Bryk,                 

Kalina Domińska, Karolina Domosud, Natalia Domosud, Marianna Drewniak, Dorota Kacprzyk, 

Zuzanna Kaczor, Damian Kalinowski, Julia Kieczka, Nina Kruszewska, Barbara Majer,                     

Karolina Małachowska, Aleksandra Mikołajczyk, Sebastian Milewski, Alicja Młot, Patrycja Rasińska, 

Aleksandra Reźbik, Wiktoria Rodak, Katarzyna Rostkowska, Aleksandra Ryńska, Łukasz Sołtanowski,                             

Katarzyna Szlachcic, Małgorzata Świderska, Dawid Toczyski, Marta Wrzesień, Michalina Zienkiewicz, 

Weronika Zyskowska, Pani Anna Czernik, Pani Małgorzata Słowik i Pan Artur Przyłucki 

 


