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BIULETYN SZKOLNY - JUBILEUSZ 60 LECIA SP109 
 

 

 

 

 

 

I. Historia szkoły 

 

         Początków Szkoły Podstawowej nr 109 należy szukać w akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa 

Polskiego”. Dzięki niej w roku 1957 postanowiono wybudować nową placówkę w Zerznie. Warto 

podkreślić fakt, iż lokalna społeczność nie tylko zgromadziła połowę niezbędnych funduszy, ale również 

zaangażowała się w prace budowlane. 

10 kwietnia 1960 roku w fundamenty naszej „Tysiąclatki” wmurowano akt erekcyjny. Otwarcie nowej 

szkoły odbyło się 29 stycznia 1961 roku. Tego dnia próg nowoczesnej placówki przekroczyli pierwsi 

uczniowie. W roku szkolnym 1960/1961 uczyło się w niej aż 279 uczniów. Szkoła posiadała salę 

gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, pomieszczenia administracyjne, a nawet gabinet lekarski                              

i dentystyczny. Ówczesnym dyrektorem był Leonard Kałęcki.   

 

                        

                  fot. Na placu budowy…                        fot. Wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty szkoły 

 

 

fot. Uroczyste otwarcie nowej szkoły 
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Niezwykle ważne wydarzenie w dziejach naszej jubilatki miało miejsce 2 maja 1989 roku.  Było nim 

nadanie szkole imienia „Batalionów Chłopskich”. W uroczystości wziął wówczas udział Komendant 

Główny Batalionów Chłopskich gen. Franciszek Kamiński, który przekazał młodzieży sztandar. W jego 

drzewce wbito pamiątkowe gwoździe. 

 

 

fot. Gen. Franciszek Kamiński w czasie uroczystości nadania szkole imienia 

 

        Po raz pierwszy wykonano wtedy Hymn Szkoły, którego słowa ułożyła Urszula Capała,                    

a melodię skomponował Józef Nowak. 

      Tradycją naszej szkoły stały się organizowane corocznie Konkursy Wiedzy o Patronie oraz 

obchodzone w maju Święto Szkoły. Zaś od 1993 roku najwybitniejsi uczniowie otrzymują Nagrodę 

Patrona Szkoły. 

 

fot. Rękopis hymnu szkoły 
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W roku 1997 rozstrzygnięty został konkurs na „Logo szkoły”. Za najlepszy uznano projekt 

zaprezentowany przez uczennicę Annę Stalkę. Od tej pory znane wszystkim „słoneczko” stało się 

nieodłącznym symbolem naszej placówki. 

 

fot. Logo szkoły 

 

           Społeczność szkolna od wielu lat utrzymuje stały kontakt z kombatantami Batalionów Chłopskich. 

Organizowane były spotkania i wycieczki szlakiem Batalionów Chłopskich. Każdego roku                               

w październiku uczniowie uczestniczą w uroczystych obchodach rocznicy utworzenia formacji wojskowej, 

której imię nosi nasza szkoła. To właśnie byli żołnierze Batalionów Chłopskich ufundowali szkole tablicę 

pamiątkową z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia, która odsłonięta została w 1999 roku.  

 

                                

                             fot. Tablica pamiątkowa                                                             fot. Sztandar szkoły 
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fot. Dyrekcja SP 109 z uczniami pod pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet 08.10.2021r. 

 

       

Fot. Płk dr inż. Zbigniew Zaborowski – prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich                                   

Zdjęcie pamiątkowe z 81. rocznicy obchodów  08.10.2021 r. 

 

                                                                                                                                

Fot. Uczniowie na Powązkach 
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Kolejne zmiany w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2 związane były z rozbudową budynku. 

„Tysiąclatka” była zbyt mała, by pomieścić wszystkich uczniów.  W roku 2000 rozpoczęto jej rozbudowę. 10 

listopada 2001 roku - w 40 rocznicę utworzenia szkoły - oficjalnie otwarto nowe skrzydło budynku.           

Szkoła - dziś już sześćdziesięcioletnia - nieustannie się zmienia, korzysta z nowoczesnych rozwiązań. 

Przykładem będzie kolejna rozbudowa, która powiększyła budynek o pięć sal dydaktycznych, łazienki i szatnie 

umieszczone na dwóch kondygnacjach oraz klatkę schodową  wraz z łącznikiem pierwszego piętra budynku 

szkoły. Pod koniec stycznia 2018 roku uczniowie przenieśli się do nowych sal, zaś uroczyste otwarcie obiektu 

nastąpiło 2 lutego. Uczestniczyli w nim burmistrz Łukasz Jeziorski, radni dzielnicy, proboszcz Krzysztof 

Waligóra, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Rodziców.  

      

          Fot. Budowa fundamentów pod moduł                                                   Fot. Nocne prace przy budowie szkoły 

 

       

                                                                    Fot. Montaż modułów na fundamentach 
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  Fot. Tynkowanie nowej części szkoły                                                    Fot. Montaż wentylacji 

       

                                   Fot. Ogródek szkolny                                       Fot. Najnowsza część budynku szkoły 

          

        Fot. Łącznik szkoły z modułem i wejście do modułu                              Fot. Korytarz górny w module 

                                                                                                

       Fot. Miejsca postojowe na rowery i hulajnogi                             Fot. Sala w module – oddział przedszkolny 
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Nasze działania związane z obchodami jubileuszu 60 lecia SP 109 to między innymi: 

- konkurs „Moja szkoła za 50 lat – przyszłość szkoły w obiektywie”; 

- konkurs literacko – filmowy na wspomnienia związane ze szkołą; 

- konkurs historyczno – literacki o Patronie Szkoły 

- konkurs plastyczny „Cztery pory roku ze 109-tką”; 

 

                         
Fot. Praca plastyczna ucz. Pola Maciejewska                                Fot. Praca plastyczna ucz. Weronika Bojanowska 

 

- wydruk kalendarza szkolnego i jego sprzedaż 

 

                   
 

     - wydanie plakatu okolicznościowego i galerii fotografii 

                           

    - wydanie biuletynu  szkolnego 
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II. EDUKACJA – pierwszy i najważniejszy filar SP 109. Wszystkie nasze działania służą 

osiąganiu najwyższych celów edukacyjnych. Jako doświadczeni nauczyciele wiemy, że  sukces 

motywuje, skłania do współpracy, potwierdza sens wysiłku edukacyjnego.   

  

Jesteśmy jedną z najlepszych szkół w naszej dzielnicy, co potwierdzają wyniki egzaminu 

ósmoklasisty na przestrzeni ostatnich kilku lat.   

Dobry wynik z języka polskiego, bardzo dobry wynik z matematyki, doskonały wynik egzaminu                     

z języka angielskiego.  

Co roku na świadectwie uczniowie uzyskują średnią ocen 4,54 lub powyżej. 

          

            Nasi uczniowie wielokrotnie wykazywali się również wiedzą i umiejętnościami w: 

▪ kuratoryjnych konkursach przedmiotowych; 

▪ Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny; 

▪ Międzynarodowych Mistrzostwach Europy sumo; 

▪  Międzynarodowych Mistrzostwa w Judo; 

▪  Mistrzostwach Polski sumo; 

▪  Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jestem EKO”; 

▪  Ogólnopolskim Turnieju Judo Dzieci i Młodzików; 

▪  XIX Wojewódzkim Konkursie Ortograficzny „Ortografia na medal”; 

▪  Warszawskim Konkursie Plastyczno – Technicznym „Anioł Bożonarodzeniowy” 

▪  Warszawskim Konkursie „Mój wymarzony zawód”. 

 

▪                     
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W trudnym, pandemicznym roku szkolnym 2020/21 mamy również sukcesy:  

• Kuratoryjny Konkurs Języka  Rosyjskiego;  

• Kuratoryjny Konkurs Języka Angielskiego; 

• Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów; 

• Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych;  

• Olimpus (język angielski); 

• VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych; 

• Międzynarodowy Konkurs Informatyczny - BÓBR; 

• Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny; 

• X Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”; 

• Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny „Polscy Piloci w Bitwie o Anglię” 

• Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych; 

• Wojewódzki konkurs polonistyczny „Odkryj lektury  na nowo...”; 

 

 

 

 

Od roku 2008 w naszej szkole odbywa się Wawerski  Konkurs Recytatorski „Entliczek 

Pentliczek”. Jego pomysłodawcą i główną organizatorką jest pani Joanna Pietrzak - 

nauczycielka klas I - III.  

    „Entliczek-Pentliczek” to konkurs recytatorski dla uczniów z klas 0 – III. Co roku uczestnicy 

przygotowują inny repertuar określony regulaminem. Podczas pierwszego konkursu uczniowie prezentowali 

wiersze o tematyce świąt Bożego Narodzenia. W drugim roku jury wysłuchało poezji poświęconej zimie.               
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W ciągu trwania poprzednich edycji tego konkursu dzieci poznawały twórczość takich poetów jak                                  

m.in. L. J .Kern, M. Konopnicka, D. Wawiłow, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Hanna Niewiadomska, Dorota 

Gellner oraz Małgorzata Strzałkowska. 

 

                                                  

fot. Plansza informacyjna             fot. Uczestnicy finału dzielnicowego konkursu recytatorskiego „Entliczek pentliczek” 

 

 
 

fot. Gość specjalny - Małgorzata Strzałkowska (poetka) 

 

Realizujemy różnorodne programy i projekty   edukacyjne, wspierające działania  

dydaktyczne oraz rozwijające kreatywność. Oto niektóre z nich:  

• Ja w społeczeństwie – jak mogę zmienić świat? - Organizator: Fundacja Uniwersytet Dzieci;   

• Lekcje z klasą – jak odczytywać emocje? - Organizator: Fundacja Uniwersytet Dzieci;  
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• Ekonomia na co dzień” - Organizator: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz                    

z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości; 

 

 

• Program Wielki egzamin z języka polskiego w ramach projektu edukacyjnego LEPSZA  SZKOŁA 

Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego;  

 

                                                                      

• Ogólnopolski Projekt Ekologiczny Dobre Rady na Elektroodpady - Oddaj Mnie w Dobre Ręce 

(kształcenie postaw proekologicznych) 
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• Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) - program dający szkołom z całej Polski dostęp do 

szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. 

 

• „Szkoła w Chmurze Microsoft” - program ogólnopolski 

 

• „Inteligentna matematyka” - projekt edukacyjny „Zeszyt online” zorganizowany przez władze 

samorządowe Dzielnicy Wawer oraz pracowników naukowych i studentów Politechniki 

Warszawskiej; 

• „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy                        

w szkole?” - projekt Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń; 

• Szkoła Myślenia Pozytywnego - Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole” – projekt 

Instytutu Edukacji Pozytywnej; 

•  
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• FINANSOAKTYWNI - Misja „Podatki - to się opłaca” - program edukacyjny zorganizowany 

przez Ministerstwo Finansów; 

• Miejski projekt korzystania z platformy Microsoft Office 365 (Teams);  

• „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” - warszawski projekt wspierający zajęcia pozalekcyjne;  

• „Asy z wawerskiej klasy” - projekt samorządu dzielnicowego. 

  

W naszej szkole dbamy o rozwijanie uzdolnień i predyspozycji poprzez: 

▪   Indywidualny Program Nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

matematycznie realizowany jest w klasach 0-3;  

▪  Dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzimy regularnie z przedmiotów przygotowujących do 

egzaminu ósmoklasisty - j. polski, j. angielski, matematyka (projekt „Asy z wawerskiej klasy”). 

▪  Wspomaganie i opiekę edukacyjną, organizując  zajęcia wyrównawcze 

z głównych przedmiotów nauczania.       

Realizujemy: 

• Projekt terapeutyczny w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - Słyszę, czuję, tworzę - 

program arteterapeutyczny z elementami muzykoterapii i sensoplastyki;   

                                      

• Projekt Szkolny Klub Sportowy SKS 
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• W naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Młodego Wolontariusza.  Zostaliśmy wyróżnieni 

w  dzielnicy i na terenie Warszawy.      

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest wspierana przez społeczność naszej 

szkoły od wielu lat. Uczniowie klas młodszych, dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczestniczyli 

wielokrotnie w finałach WOŚP, prezentowali wówczas umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

które nabyli pod czujnym okiem swych nauczycieli. 

 

                      

Fot. p. Katarzyna Staniec i p. Justyna Kaźmierczak                   Fot. Uczniowie z p. Jerzym Owsiakiem w czasie finału WOŚP                                 

     z uczniami w czasie wizyty w Telewizji Polskiej 

 

• Mimo pandemii w tym roku również nasi uczniowie uczestniczyli w 29. Finale  WOŚP i udało się nam 

zebrać aż – 45628, 32 zł 

 

          

fot. Nasi uczniowie - wolontariusze WOŚP w 2021 r. 
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• „Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. 

Warszawy” - Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego;  

              

                                                 Fot. Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym Moniką Zimny 

 

                

 

                        
 
 
 
 
 
 

Fot. Finał konkursu WawaCraft – II miejsce SP nr 109 w Warszawie w warszawskim konkursie                                       

„Najciekawsza mapa edukacyjna WawaCraft” 
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III.  POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  

  

W SP 109  ważny jest każdy uczeń. Nasza działalność pedagogiczno – psychologiczna zasługuje na 

szczególne uznanie.   

Z każdym rokiem szkolnym wzrasta liczba uczniów z opiniami i orzeczeniami. Chcąc pomóc tym 

najbardziej potrzebującym, staramy się zapewnić nauczyciela współorganizującego kształcenie dla 

uczniów, którzy potrzebuje wsparcia edukacyjnego.  

 W ramach pracy  z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SP 109 otrzymała:        

Certyfikat z WYRÓŻNIENIEM - Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją – będący podsumowaniem 

dwuletniego projektu dedykowanego uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  
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IV. BAZA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZA 

                                                                                            

Fot. Sala informatyczna                                                                                Fot. Sala biologiczno-geograficzna w module 

                                                                              

      Fot. Sala grupy przedszkolnej                                                                                             Fot. Zakątek rekreacyjny 

                                                                                                           

            Fot. Plac zabaw                                                                                                    Fot. Siłownia plenerowa 
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     Fot. Balon sportowy w środku                                                          Fot. Balon sportowy zimą 

                                                                                                             

               Fot. Duża sala gimnastyczna                                                          Fot. Mała sala gimnastyczna 

                                                  

 Fot. Stołówka szkolna                                                             Fot. Wyciszenia na ścianach 
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                Fot. Pokój nauczycielski                                                             Fot. Widok na czerwone boisko                                                                                                                                                   

     

       Fot. Sala gimnastyczna – Bal karnawałowy                                                              Fot. Sala językowa 

                                                                                                 

                       Fot. Pokój specjalistów                                                                                      Fot. Sala w module 
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V. DYPLOMY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, AWANS ZAWODOWY 

       

 

      

                            Fot. Dyplomy, nagrody, wyróżnienia, awanse zawodowe 
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VI. OPIEKA 

                                                      Świetlica szkolna –  atutem SP 109 

      Z każdym rokiem szkolnym nasza świetlica zmienia się. Uczniowie klas I-VIII chętnie uczestniczą                 

w zajęciach świetlicowych przed zajęciami edukacyjnymi i po nich. Udało nam się stworzyć                          

3 sale  - przytulne miejsca do nauki, zabawy i odpoczynku.  

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  zaczynamy o 7.00, a kończymy o 17.30. Pracujemy tak długo                

ze względu na wydłużony czas pracy rodziców. Nasza świetlica cieszy się dobrą opinią wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli.    

 

Atuty świetlicy:  

• zapewniamy opiekę przed lekcjami i po nich w miłej, bezpiecznej atmosferze, 

• uczniowie przebywają w swoich grupach rówieśniczych i się integrują, 

• dzieci biorą udział w różnych formach bezpłatnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli,  

• organizujemy konkursy, wycieczki i uroczystości świetlicowe, 

• realizujemy projekty i programy edukacyjne, 

• promujemy naszych uczniów poprzez ich udział w konkursach szkolnych, dzielnicowych, 

warszawskich i ogólnopolskich, 

• organizujemy akcje charytatywne, zbiórki nakrętek, makulatury, kluczy 

• uczniami przebywającymi w świetlicy zajmuje bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 

• organizujemy Pasowanie na Świetliczaka  

• organizujemy Dzień Babci i Dziadka 

• współpracujemy z teatrem „Katarynka”, Warszawskim Towarzystwem Muzycznym, klubami kultury 

Anin, Wawer, Zastów, Wolontariatem szkolnym  
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Koncerty, przedstawienia, dyskoteki 

                                                                                                                

Fot. Przedstawienie teatralne „Morskie opowieści – Teatr Katarynka – Bezpieczne wakacje                             

 

Fot. Przedstawienie teatralne „Księżniczka Rosa i Klimek” – Teatr Katarynka i Pasowanie na Świetliczaka 

                                                                                                                     

Fot. Przedstawienie teatralne „Bałwanek Tico i Królowa Fruncja”– Teatr Katarynka - Mikołajki 

                                                         

Fot. Przedstawienie teatralne „Polarna przygoda”– Teatr Katarynka – Dzień Babci i Dziadka 
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Świetlica klas I 

     

Świetlica klas II 

     

Świetlica klas III 
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  Fot. Zbiórka makulatury          Fot. Wręczenie nagród w konkursie świątecznym        Fot. Warsztaty malowania bombek                  

                                         

           Fot. Koncert Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego                        Fot. Uczniowie w świetlicy szkolnej                                                                                              

                                                                          

Fot. Kiermasz świąteczny – zbiórka dla Alana             Fot. Mikołajki                                    Fot. Gala Bożonarodzeniowa 

                 

Fot. Dzień pluszowego misia                          Fot. Bal karnawałowy                                        Fot. Dzień Babci i Dziadka                                                  
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                 VII. KOMFORT, WYGODA, BEZPIECZEŃSTWO  

 

       
 

Nasza szkoła nieustannie się zmienia, nie starzeje się - wbrew metryce! Pojawiają się nie tylko kolejne 

części budynku, ale także nowe, bezpieczne i piękne wyposażenie. Jest w tym ogromna zasługa obecnej 

Pani Dyrektor Hanny Ratańskiej – Szot, dzięki której w ciągu ostatnich kilku lat szkoła zmieniła swe 

oblicze - zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.  Jest tak, jak być powinno.  

 

     

       Fot. Rada pedagogiczna sierpień 2021 r.                                                    Fot. Próbny alarm przeciwpożarowy 
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Fot. Urządzenia do pomiaru temperatury                           Fot. Indywidualne szafki ucznia SP 109 

 

        

                Fot. Monitoring szkolny                                                    Fot. Monitoring świetlicowy 

 

          
 

          Fot. Dezynfekcja                                                          Fot. Księga wejść i wyjść  
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VII. FOTOGALERIA  

 

                      

Fot. Egzaminy uczniów klas 8                    Fot. Zakończenie klas 8                              Fot. Zbiórka dla Antosi Dąbrowskiej 

                   

                                                

Fot. Wycieczka – Muzeum Czartoryskich w Puławach                     Fot. Cyprian Kamil Norwid – Klub Kultury Zastów   

 

                                                                                                                                               

Fot. Zajęcia - eksperymenty w oddziałach przedszkolnych                       Fot. Wspólnie spędzane przerwy międzylekcyjne 

 

                                

               Fot. Obchody 11 listopada                   Fot. VI edycja konkursu Anioł Bożonarodzeniowy 
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                         Fot. Koncert świąteczny                   Fot. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

 

                            

   Fot. Obchody Święta Niepodległości      Fot. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109 w Londynie 

 

       

                                               Fot. Biblioteka szkolna                  Fot. Wystawa na konkurs recytatorski 

 

 

Fot. Pracownicy szkoły SP 109  
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Fot. Zdjęcia szkoły zimą – autor Monika Zimny 
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Fot. Kadra kierownicza od 2021/2022 - od lewej: kierownik świetlicy Monika Zimny,                                                               

wicedyrektor Joanna Lewicka, wicedyrektor Kinga Jarosz , Dyrektor Szkoły Hanna Ratańska-Szot 
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