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Z okazji 
60-lecia SZKOŁY  

Dyrekcji, Nauczycielom  

i wszystkim 

Pracownikom 

życzymy cierpliwości  

i wytrwałości 

oraz wszelkiej radości 

płynącej z mozolnego 

wysiłku kształtowania   
serc i ducha 

swych uczniów 
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ZARYS  HISTORYCZNY 
 
 

 

1917 – 1946 
 

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 - kierownika 

Szkoły Podstawowej w Henrykowie, obecnie Szkoły 
Podstawowej nr 257: 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.  
 

 

1946 – 1961 

 

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. Od 1946 roku nasza szkoła była punktem 
filialnym Szkoły Podstawowej nr 42. Nauczanie 

obejmowało cztery młodsze klasy. Dzieci, które 

ukończyły klasę czwartą, musiały pobierać dalszą 

naukę w sąsiednich szkołach.   
W roku 1959 powstał Komitet Budowy 

Szkoły, który oprócz starań u władz o pozwolenie  

na budowę szkoły, rozpoczął gromadzenie 

funduszów i materiałów budowlanych na własną 

rękę.  

                                

     Dnia 1 września 1961 r. wybudowana Szkoła          

Podstawowa nr 231, znajdująca się na terenie 

ówczesnej dzielnicy Praga Północ została    

uroczyście przekazana do użytkowania.  

 

 

 

 

1961-1965 

 
1 września 1961 roku nastąpiło otwarcie szkoły, 

która była jedną z dwóch pierwszych szkół  

wybudowanych w dzielnicy Warszawa - Praga 
Północ, w ramach akcji „Tysiąc 

Szkół na Tysiąclecie Państwa 

Polskiego”.  

Kierownikiem szkoły został  

Pan Włodzimierz Mędrzycki. 
Grono pedagogiczne składało się  
z czterech osób.  
Do szkoły uczęszczało 68 uczniów. 

 

 

 

 

   
W 1965 roku na stanowisko  
kierownika szkoły została powołana  
Pani  Alina Mędrzycka. 

W tym okresie szkoła była odnowiona  

i doposażona w niezbędne pomoce.   
 

 

 

 

1969 – 1974 
 

 

We wrześniu 1969  roku  

kierownikiem szkoły został  Pan 

Bolesław Pruban.  

W tym czasie  szkoła liczyła  

8 oddziałów i 200 uczniów.  

Personel szkoły składał się          

z 12 osób, w tym 9 nauczycieli.  

Szkoła dysponowała  5  izbami. 

1965 – 1969 
 

Po pięciu latach  kierowania  placówką udało się Panu 

Bolesławowi Prubanowi, we wspólnej pracy  

z zespołem, poprawić warunki pracy dydaktyczno-

wychowawczej. Zorganizowano pracownię zajęć 

technicznych, wyposażono w sprzęt i pomoce.  

Powiększono pomieszczenie biblioteczne, uzupełniono 

zasoby szkoły o książki dla dzieci i nauczycieli. 

Zorganizowano kancelarię, rozpoczęto budowę sali 

gimnastycznej, odnowione zostały klasy. Swoją 

działalność rozpoczęła świetlica szkolna. 
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1974 – 2002 
 

           
We wrześniu 1974 roku dyrektorem szkoły                            

został Pan Piotr Sławiński, który funkcję tę pełnił 

przez 28 lat.  

 
W 1975 roku oddano do użytku salę  
gimnastyczną.  

W październiku 1976 roku  rozpoczął 

działalność oddział przedszkolny, 

 który był pierwszym tego typu                       

w szkołach północno - praskich. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2002 – 2008 

 
 

 
 

Na wniosek szkolnej  

społeczności, władze Gminy 

Warszawa Białołęka 

1 marca 2002 r. nadały  

placówce imię Generała   

Mariusza Zaruskiego   

- wielkiego działacza  

niepodległościowego, 

taternika, twórcy GOPR  

oraz żeglarza, kapitana  

„Zawiszy Czarnego”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 września 2002 roku        

funkcję dyrektora szkoły pełniła  

Pani Renata Gorzkowska, która 

uchodzi za pomysłodawcę  

szkolnych festynów. 

 

2002 – 2008 
 

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.  

Jesienią  2003 r. szkolna 

społeczność otrzymała  

sztandar z wizerunkiem  

patrona – Generała 

Mariusza Zaruskiego. 

 

 

 

 

 

 

W związku z przyłączeniem do Warszawy gmin  

i osad znajdujących się w okolicach Jabłonnej, 

Nieporętu i Marek w 1978 roku do szkoły zostały 

włączone dwie małe placówki znajdujące się  

w Grodzisku i Kobiałce. 

 

 

W filii w Grodzisku w trzech oddziałach  uczyło się   

28 uczniów. Kierownikiem została Pani Jadwiga 

Pawluczuk, a od września 1988 roku, kiedy oddano 

nowy budynek - Pani Alicja Waś.  

Od 1996 roku filia szkoły w Grodzisku stała się 

samodzielną placówką oświatową jako Szkoła 

Podstawowa nr 112 w Warszawie.  

Filia szkoły w Kobiałce obejmowała swym zasięgiem 

wsie: Olesin, Ruskowy Bród, Augustów, Augustówek, 

Mańki. W trzech klasach uczyło się 27 uczniów. 

Kierownikiem została Pani Janina Smoczyńska,  

a od 1991 roku  Pani Bożena Smoczyńska. W 1999 r. 

filia w Kobiałce stała się samodzielną placówką 

oświatową -  początkowo jako Szkoła Podstawowa  

nr 1, a następnie Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół nr 43 

i w końcu Szkoła Podstawowa nr 31w Warszawie. 

 

 

 

 

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. 
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Od 1 września  2008  do  stycznia   

2009 roku osobą pełniącą 

obowiązki dyrektora szkoły  była   

Pani  Anna Stróżecka-Szlachcic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

   

 

We wrześniu 2010 roku szkoła otrzymała   

Certyfikat WARS i  SAWA. Ten tytuł to wynik  

pracy dydaktyczno-wychowawczej w postaci  

wysokiego poziomu nauczania i działań na rzecz 

rozwijania  uzdolnień uczniów naszej szkoły. 

 

W tym czasie miała miejsce ostatnia - największa 

dotychczas rozbudowa szkoły. 

2 września 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie 

nowego obiektu, w którym uczyło się wówczas 500 

uczniów i pracowało 50 nauczycieli  

oraz  18 pracowników administracji i obsługi. 

 

Od lutego 2009 roku funkcję 

dyrektora szkoły objęła Pani Wanda 

Szczepańska. 

 

W 2009 roku stanowisko dyrektora 

szkoły objęła Pani Wanda 

Szczepańska. 
 

Od stycznia 2017 roku  

do 31 sierpnia 2017 roku 

obowiązki dyrektora pełniła  

Pani Beata Mizerska – 

Wróblewska. 

Od 1 września 2017 roku  

stanowisko dyrektora szkoły  

objęła Pani Anna Dziewulska,           

która tworzyła nową  

zreformowaną ośmioklasową 

 szkołę podstawową.  Pani dyrektor położyła  

szczególny nacisk na innowacje, projekty, 

informatykę i języki obce oraz międzynarodową 

współpracę. 

 

Obchodzony jubileusz 60-lecia samodzielnego funkcjonowania naszej placówki jako Szkoły Podstawowej  

nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie napawa nas dumą. Mamy nadzieję, że kolejne 

jubileusze szkolne będą równie owocne i radosne jak tegoroczny, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. 

 

   2008 – 2009 
 

   2009 – 2016 
 

   Od 2017 r. 
 

Szkoła została doposażona w nowoczesne środki 

dydaktyczne. Dzięki pozyskanym środkom  

z funduszy UE zrealizowano projekt poprawy 

akustyki w sali gimnastycznej.  

Realizując od 2019 r. projekty europejskie 

Ponadnarodowej mobilności uczniów, 

finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, uczniowie odwiedzili szkoły  

we Włoszech i Hiszpanii, gdzie realizowali 

tematykę kulturową. W szkołach Portugalii  

i Rumunii realizowano ekologiczny  projekt 

Młodzi Eko-Logiczni, który związany jest  

z wieloma podejmowanymi działaniami na rzecz 

ochrony środowiska, z racji nadania naszej szkole 

tytułu  Eco-Schools.  

Na co dzień współpracujemy z licznymi 

instytucjami, działającymi na rzecz pomocy innym. 

Uczniowie uzyskują wysokie wyniki  w nauce  

oraz odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne  

i sportowe.  

Obecnie nasza szkoła liczy 800 uczniów.  

W szkole pracuje 90  nauczycieli, 25 pracowników 

administracji i obsługi. 

Pamiętamy o przeszłości 

Tworzymy teraźniejszość 

Myślą wybiegamy w przyszłość... 
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         PATRON  SZKOŁY 
 
 

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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UROCZYSTE POSADZENIE DĘBU PAMIĘCI 
  

 
 

 

  

 

 

 „ … Jeszcze rosną drzewa, które to widziały … ” 

Jacek Kaczmarski 

 

W 2012 r. nasza szkoła przystąpiła do programu KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. 

Jego celem było uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i przywrócenie zbiorowej pamięci narodu 

ich sylwetek poprzez posadzenie Dębów Pamięci. Każdy dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, 

Twerze lub Charkowie. 17 września 2012 roku odbyła się z udziałem władz Dzielnicy Białołęka uroczystość 

posadzenia Dębu Pamięci w Szkole Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie.  

Ta podniosła uroczystość zgromadziła dostojnych gości: najbliższą rodzinę Bohatera – Józefa Biernata oraz  władze  

Dzielnicy Białołęka, władze oświatowe, duchowieństwo, dyrektorów białołęckich szkół.  

Niezwykle wymownym punktem – na długo zapadającym w pamięć – pozostanie część 

artystyczna …Jeszcze rosną drzewa, które to widziały… Było to niezwykle wzruszające 

widowisko słowno-muzyczne przygotowane pod kierunkiem Pani Anny Czernik i Małgorzaty Słowik. Następnie 

odbyło się sadzenie Dębu Pamięci. Do jego posadzenia poproszono ówczesnego Burmistrza Dzielnicy Białołęka 

m.st. Warszawy - Pana Jacka Kaznowskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty Panią Joannę Lubbe, wnuczki Bohatera 

- Panią Edytę Biernat – Kałużę i Panią Kamilę Namiecińską oraz dyrektora szkoły. 

 

 
 

 
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba / 

Tęskno mi, Panie... 

 

Cytat z utworu „Moja piosnka” Cypriana Kamila Norwida był  

myślą przewodnią uroczystości z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, która odbyła się w naszej szkole  

9 listopada 2018 r. W tym wyjątkowym listopadowym dniu 

zaprezentowano niezwykłe przedstawienie zatytułowane „Do kraju 

tego,gdzie kruszynę chleba...” przygotowane przez uczniów  z klas szóstych  

i siódmych. W tej nietypowej lekcji historii wzięła udział szkolna 

społeczność klas V-VII. Uczniom towarzyszył na scenie zespół 

ANIMATO. Niezwykle podniosłym momentem piątkowej uroczystości był APEL POLEGŁYCH, w czasie 

którego złożyliśmy hołd wszystkim, którzy oddali swoje życie za wolną Ojczyznę, 

 a których mogiły rozsiane są po całym świecie. Po uczczeniu pamięci walczących o niepodległość wielkich 

Polaków, ale także wszystkich bezimiennych bohaterów odśpiewaliśmy o godzinie 11.11 hymn narodowy – 

„Mazurek Dąbrowskiego”.  Tym samym nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord  

dla Niepodległej”. Uczestników spotkania pożegnały trzy wyjątkowe pieśni patriotyczne odśpiewane wspólnie 

na zakończenie spotkania: hymn Wojska Polskiego – „My, pierwsza brygada”, „Piechota” oraz „Rota”. 

W kolejnych latach, w rocznicę odzyskania niepodległości, nasza szkoła brała także udział  

w akcji „Rekord dla Niepodległej”. 
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MIEJSKI KONKURS POLONISTYCZNY ZNAM MITOLOGIĘ   

Istota mitu polega na wiecznym powracaniu, pozaczasowości, wiecznej teraźniejszości. 
                               T. Mann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez kolejne 9 lat nasza szkoła była organizatorem Miejskiego Konkursu Polonistycznego „Znam mitologię”. 

Znajomość mitologii jest niezwykle cennym darem i umiejętnością, która rozwija, wzbogaca i inspiruje. 

Zainspirowała również Panią Annę Czernik – nauczycielkę języka polskiego, która 14 lat temu po raz pierwszy 

zorganizowała konkurs „Znam mitologię”. Od samego początku zdobył on uznanie zarówno wśród uczniów,  

jak i nauczycieli warszawskich podstawówek. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą antyku  

oraz uświadomienie ważności mitów greckich dla kultury europejskiej. W organizacji konkursu szkoła 

współpracowała z Zamkiem Królewskim, gdzie odbywał się miejski etap konkursu oraz warsztaty mitologiczne. 

Honorowy patronat konkursu obejmował Burmistrz Dzielnicy Białołęka. 
 

W naszej szkole organizowane były nietypowe lekcje języka  polskiego – 

UCZTA NA OLIMPIE 

Lekcje prowadzone były przez p. Annę Czernik. Celem tych zajęć 

było podsumowanie cyklu lekcji „W starożytnej Grecji”. Uczniowie 

przebrani za olimpijskich bogów i boginie wyglądali niezwykle - 

każdy przyodziany  w chiton, z atrybutami charakterystycznymi dla 

postaci, którą przedstawiał. Po zakończeniu zajęć odbyła się... 

„wielka uczta na Olimpie”, w czasie której zacni bogowie i piękne 

boginie delektowali się smakiem boskiego nektaru i ambrozji!!! 

 

 

 

W  października  2018  r.  w  Szkole  Podstawowej  nr  231 im.  Mariusza  Zaruskiego  w  Warszawie  odbyło  się 

„Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” W kręgu mitologii dla 

nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i historii ze szkół 

podstawowych.  

Program spotkania obejmował następujące moduły: Z  ostatnią  

wizytą  w  krainie  mitów…  -  lekcja  otwarta  w  klasie szóstej 

prowadzoną przez Annę Czernik; Nie udawaj Greka… - powiedz 

co do joty! – wymiana  doświadczeń;  Uczta  Lukullusa  –  

poczęstunek  dla  uczestników szkolenia; Wiem, że nic nie wiem, 

ale mam… kahoot! – warsztaty prowadzone przez  Marzenę  

Kądzielę. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Pani Joanna 

Ceglarz. W  przedsięwzięciu  wzięli  udział doradca metodyczny w 

zakresie pracy z uczniem zdolnym – z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  

a także przedstawicielka UW biorąca udział w projekcie „Qur Mythical Childhood…”, nauczyciele z warszawskich 

szkół podstawowych, zespół „Wars i Sawa”, przedstawiciele rodziców uczniów klasy szóstej.  
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Szkolne  Koło PCK  działające przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie  rozpoczęło swoją 

działalność w roku szkolnym 2017/2018. Już w pierwszym roku swojej 

działalności wzięliśmy udział w ogólnopolskiej  akcji Polskiego Czerwonego 

Krzyża „Gorączka Złota 2018”.  W latach 2018 -2020 we współpracy  

z Mazowieckim  Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża wzięliśmy udział 

w programie „Żółty Talerz”.  Uczniowie ze Szkolnego Koła PCK biorą udział w ogólnopolskich  

kwestach  PCK, zbierając fundusze, artykuły spożywcze oraz środki czystości dla potrzebujących 

rodzin, oraz Powstańców Warszawskich a także fundusze na zakup artykułów szkolnych dla ubogich 

dzieci.  Braliśmy udział w akcji: „Czerwonokrzyska Gwiazdka z Tesco”, „Godne Dzieciństwo, 

„Wyprawka dla Żaka”, „Wielkanocna Zbiórka PCK”. Wspieraliśmy również kobiety i dzieci  

z Ukrainy, biorąc udział w akcji „Dzień dla Kobiet” oraz przygotowując kanapki dla uchodźców. 

Szkolne Koło PCK współpracuje również z Muzeum Powstania Warszawskiego. Cyklicznie 

organizujemy wyjścia na Cmentarz Bródnowski i porządkujemy  mogiły powstańcze. 

Zorganizowaliśmy również spotkanie z Powstańcem Warszawskim panem Jerzym Mindziukiewiczem. 

 

 

Szkolny wolontariat „Empatia” działa na rzecz dwóch grup docelowych:  

• rówieśników: kolegów ze szkoły, organizując pomoc koleżeńską,  

• lokalnych instytucji i organizacji. 

 

 

 

Od roku 2019 szkolna biblioteka uczestniczyła w akcji „Warszawskie Święto 

Drzewa – Milion drzew dla Warszawy”, która organizowana była przez Zarząd 

Zieleni m. st. Warszawy we współpracy z Klubem Gaja. Głównym celem 

programu jest zazielenienie miasta poprzez posadzenie, jak największej liczby 

drzew w stolicy. Program ten łączy wymagania stawiane wobec sadzenia drzew 

przez samorząd z aktywnością placówek oświatowych i  mieszkańców.  

Uczestnicy sadzą rośliny, ale także edukują się wzajemnie obywatelsko  

i ekologicznie. Zachęca się dzieci i młodzież do włączenia się w akcję sadzenia 

drzew i krzewów oraz organizowania różnorodnych działań na rzecz przyrody. 

Dotyczy to m.in. organizacji kreatywnych zajęć i zabaw o drzewach na różnych 

zajęciach, ekologicznych warsztatach, organizację gier terenowych, konkursów - 

plastycznych, literackich , fotograficznych.   

Z nadesłanych przez placówkę sprawozdań, nowatorskich działań dla drzew  

i wokół drzew oraz ilości posadzonych drzew i krzewów wyłania się laureatów 

w tytułu „Najlepsza inicjatywa akcji”. Co roku placówki oświatowe, które 

zgłoszą się do akcji, otrzymują nieodpłatnie sadzonki lip, klonów, jarzębów  

i  dzikich jabłoni oraz materiały edukacyjne. Rokrocznie nasza szkoła znajdowała 

się w gronie kilkunastu wyróżnionych placówek  spośród   ponad 100 biorących 

udział w akcji i otrzymując zaszczytny dyplom i statuetkę – Najlepsza Inicjatywa. 
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Od roku 2009 w naszej szkole działa zespół wokalny 

ANIMATO, który stwarza szansę, uzdolnionym 

muzycznie dzieciom, na rozwijanie talentu wokalnego. 

Jego inicjatorką i dyrygentką od początku aż do dziś 

jest p. Donata Kuzara. W repertuarze zespołu  

są zarówno pieśni patriotyczne, religijne, jak  

i turystyczne, czy polskie przeboje lat 70 – tych i 80 – 

tych. Prowadzone dwa razy w tygodniu zajęcia 

pozwalają na śpiewanie także z podziałem na głosy. Zespół ANIMATO brał udział w licznych 

konkursach i festiwalach wokalnych, często zajmując 

miejsce na podium. Nasze ostatnie osiągnięcia  

to Złote Pasmo na konkursie „Just Sing” w roku 2018  

i Srebrne Pasmo „Just Sing” w roku 2019. Od roku 

2018 zespół realizuje innowację pedagogiczną: „Zespół 

ANIMATO radość wspólnego śpiewu”.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 z inicjatywy p. Donaty 

Kuzary założona została szkolna grupa musicalowa 

„Jurandzik”. Specjalnie na jej potrzeby p. Kuzara 

napisała musical „Asiunia – wojna oczami dziecka” na motywach książki Joanny Papuzińskiej „Asiunia”. 

Zaangażowanie młodzieży przeszło najśmielsze 

oczekiwania. W roku 2019 po zaledwie trzech 

miesiącach prób grupa zdobyła III miejsce  

na XXV Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Dzieci  

i Młodzieży „Maska” w Domu Kultury „Świt”  

oraz I miejsce na V Przeglądzie Twórczości 

Dziecięcych Zespołów Teatralnych „O złoty laur 

Tespisa”.  

 

 

 
 

Grupa powstała z inicjatywy nauczyciela języka angielskiego - Pana Bogumiła 

Rylewicza – gitarzysty oraz kompozytora muzyki, oraz nauczyciela świetlicy - Pani Marty Barszczowskiej. Nazwa 

„DOBROmirki” nie była przypadkowa. Skąd się wzięła? Podczas organizowania jednej z akcji „Święta nie tylko 

od święta” wśród osób bezdomnych, jeden z panów w ramach podziękowania podarował dzieciom pluszową 

maskotkę, którą nazwaliśmy Dobromir. 

Przełomowym momentem w życiu grupy był wyjazd do Krakowa i udział w nagraniu dwóch autorskich piosenek 

na płytę „Helena. Muzyczna biografia” poświęconej życiu ś.p. Heleny Kmieć – młodej wolontariuszki 

zamordowanej w Boliwii. Zaproszenie do współtworzenia tego dzieła było motywacją do przygotowywania 

kolejnych autorskich piosenek oraz oficjalnego utworzenia zespołu. W 2020 roku powstała nazwa zespołu i logo. 

Pierwszy utwór „Dobro ma moc” został stworzony do melodii „100” Sound’n’Grace. Kolejne piosenki były już  

w zupełności autorskie: „Mały Wielki Gest”, „Hymn Wolontariusza”, „Otwarte Serca” i „EkoBohater”. 

 
 

 

Zespół wokalny ANIMATO i grupa musicalowa „Jurandzik” 
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Białołęck ie złotka 
 

Nasza szkoła co roku bierze udział w zawodach rozgrywanych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, 

zdobywając czołowe miejsca. Zwycięscy godnie reprezentują Dzielnicę Białołęka w finałach Mistrzostw 

Warszawy.   
 

W roku szkolnym 2020/2021 
 

I miejsce w badmintonie chłopców (kategoria młodzież) -  

Bartosza Mazurka i Michała Węsławowicza, 

I  miejsce  w piłce nożnej chłopców (kategoria dzieci) 

I  miejsce  w unihokeju chłopców  

 
W roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
W roku szkolnym 2018/2019 
 

I miejsce  w tenisie stołowym chłopców(kategoria dzieci) -Aleksego 

Maciaszczyka i Macieja Janika 

 
 

Srebrna piłka ręczna  

 
W październik 2021 r. w zawodach Warszawskiej Olimpiady 

Młodzieży o mistrzostwo dzielnicy Białołęka w piłce ręcznej 

uczniowie naszej szkoły, zarówno w kategorii dziewcząt,  

jak i chłopców wywalczyli srebrne medale. 

 

 

 

 

 

Fryderyk Gerbowski – reprezentant Polski Juniorów – piłkarz Wisły Płock 

Zosia Kamińska - Mistrzyni Polski Juniora Młodszego 2019 roku w akrobatyce sportowej; Finalistka Mistrzostw 

Świata Seniorów  w Akrobatyce Sportowej w 2022 roku w Baku/ Azerbejdżan, gdzie zajęła 5. miejsce  

w konkurencji dwójka kobiet.  

Jakub Olszewski – Mistrz Europy w karate w konkurencji kumite  w 2021 r. 

 

Nasi  sławni absolwenci

I miejsce w piłce ręcznej chłopców  

w ramach WOM Białołeka -  kategoria 

dzieci (V miejsce w zawodach 

finałowych) 

 

       I  miejsce  piłce ręcznej chłopców w 

ramach  WOM Białołęka  kategoria 

młodzież (VIII miejsce w zawodach 

finałowych)  

 

I miejsce w piłce koszykowej 

chłopców w ramach WOM 

Białołęka 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

Rok szkolny 2018/2019 przyniósł naszej szkole rozpoczęcie współpracy międzynarodowej.  W ramach innowacji 

Kształcimy Europejczyka otwartego na świat został zwiększony w klasach siódmych  

i ósmych wymiar realizacji języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo. Od klasy piątej wprowadzono dodatkowo 

drugi język obcy – niemiecki. 

W maju 2019 r. do Polski przyjechała 20-osobowa grupa wraz z dwiema nauczycielkami z włoskiej szkoły 

„C.Colombo” w Taranto z regionu Apulia. Wspólnie z naszymi uczniami klas ósmych uczniowie z Włoch realizowali 

program związany z polską kulturą, sztuką i historią. Uczyli się polskich tańców  

i piosenek. Poznawali zabytki Warszawy. Odbyli wycieczkę do Krakowa i Oświęcimia. Językiem komunikacji był 

oczywiście angielski. Nasi  uczniowie mieli  okazję  sprawdzić umiejętności lingwistyczne i  nawiązać  bliskie  

relacje  ze   swoimi  rówieśnikami z zagranicy.  spacer po krakowskim Kazimierzu i Drogą Królewską. Wizytę  

w Polsce zakończyli niezwykle wzruszającym pobytem w Oświęcimiu, w czasie którego grupy zwiedziły Muzeum 

Męczeństwa i Martyrologii – Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau.  To  na  długo  pozostanie  w  ich pamięci   

i sercach.  

Jesienią 2019 r. rozpoczęliśmy realizację pierwszego w historii szkoły projektu międzynarodowego „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontynuowaliśmy współpracę ze szkołą 

w Taranto oraz nawiązaliśmy relację z 

hiszpańską szkołą w Valdepenas. Realizując 

projekt, do grudnia 2021 r. z uczniami obu 

szkół, podejmowane były różne działania z 

obszaru kultury i sztuki  

w ramach przedsięwzięcia „Kształcimy 

Europejczyka otwartego na świat”. Wspólne 

lekcje, nauka piosenek, tańców, poznawanie 

historii, regionalnych legend i mitów oraz kultury dnia codziennego przyczyniły się  

do rozwijania kompetencji kulturowych, językowych, osobistych i społecznych 30 

uczniów , uczestniczących w tym projekcie. 

W maju 2021 r. w SP 231 gościliśmy nauczycieli z Zespołu Szkół w Torres Novas z Portugalii, którzy poznawali 

metodykę pracy na lekcjach w naszej szkole.  

Jesień 2020 r. przyniosła rozpoczęcie przedsięwzięcia „Młodzi Eko-Logiczni’, która dała możliwość realizacji 

programu ekologicznego wspólnie z uczniami z Portugalii i Rumunii. Efektem tej inicjatywy było powstanie Kodeksu 

Młodego Eko-Logicznego, który został przekazany do wszystkich białołęckich szkół podstawowych.  

Z uwagi na pandemię COVID-19 wspomniane mobilności uczniów mogły się odbyć dopiero jesienią 2021 r.  

W tym też okresie rozpoczęły się wyjazdy nauczycieli do Barcelony, Wiednia i na Maltę w ramach Mobilności kadry 

edukacji szkolnej i przedsięwzięcia „Języki obce drogą do Europy”. Projekt ten zakończył się w marcu 2022 r. 

Od września 2021 r. w ramach programu „Erasmus+ i projektu  Współpracy Szkół  wspólnie ze szkołami z Grecji, 

Włoch, Litwy, Holandii i St. Maarten realizujemy projekt „Art expressions against bullying at school”.  
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SZKOLNE  PIKNIKI RODZINNE  
 
Tradycją naszej szkoły integrującą społeczność lokalną były i są rokrocznie przygotowane przez uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły SZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE, których  finał odbywa się podczas uroczystych 

czerwcowych PIKNIKÓW RODZINNYCH. Tradycję corocznych spotkań w rodzinnym „Jurandzikowym” gronie 

zainicjowała Pani Dyrektor Renata Gorzkowska – Mikołajczyk, a kontynuowali kolejni dyrektorzy. W sobotnie, 

piknikowe przedpołudnia na rodziców, uczniów, zaproszonych gości zawsze czekało wiele atrakcji – muzycznych, 

plastycznych, sportowych, kulinarnych.  Co roku wspólną zabawę rozpoczynała krótka przemowa Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 231, następnie na scenie gościli przedstawiciele poszczególnych klas, którzy prezentowali specjalnie 

na tę okoliczność przygotowany program artystyczny. Śpiew, taniec, skecze, przedstawienia przyciągały uwagę 

widzów i wywoływały mnóstwo pozytywnych wrażeń. Każde spotkanie piknikowe uświetniał występ zespołu 

ANIMATO. Na scenie mogli zaprezentować się wszyscy utalentowani uczniowie naszej szkoły…. Nie brakowało 

także miłych zaskoczeń, ponieważ prawie co roku na zakończenie pikniku nauczyciele przygotowali dla wszystkich 

muzyczną  niespodziankę. 

Podczas każdej uroczystości lokalnej  uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w rywalizacji sportowo – 

wiedzowej, nagradzanej atrakcyjnymi upominkami ufundowanymi przez radę rodziców i sponsorów.  

Pikniki rodzinne są nie tylko okazją do miłego spędzenia czasu, ale także odkrywania talentów, które potem błyszczą 

podczas szkolnych uroczystości. 

Szeroka tematyka projektów edukacyjnych daje uczniom możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami, pasjami, 

nabycia i poszerzenia wiedzy z bardzo różnych dziedzin. W ostatnich latach pikniki organizowane były pod hasłami:  

 

Rok 2012  – Język to nie tylko słowa 

Rok 2013 – Zdrowie na widelcu 

Rok 2014  – Na sportowo, czyli zdrowo 

Rok 2015  – Muzyka łagodzi obyczaje 

Rok 2016  – Obycie ułatwia życie 

Rok 2017  – Chętnie pomagam  

Rok 2018  – Młode talenty na start 

Rok 2019  – Piękna nasza Polska cała 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
W 2020 i 2021 r. festyny nie odbyły się z powodu pandemii COVID-19. W bieżącym roku szkolnym festyn 

planowany jest w dniu 11 czerwca, a jego tematyka to Nasze drogi po Europie.  

 


