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»»1932–2012: 80 lat Szkoły Podstawowej

Pierwszy dzwonek w tej szkole, która mieściła się wtedy
w budynku prywatnym przy ul. Siewnej nr 16 zabrzmiał
1 września 1932 roku. Od tamtych dni minęło 80 lat. Była
szkołą rozwojową, chociaż początkowo liczyła tylko cztery
oddziały, ale czas biegł do przodu, dzieci przybywało wraz
z rozwojem i rozbudową Osiedla i trzeba było pomyśleć o
nowej siedzibie dla szkoły.

1939 roku na szkołę spadły niemieckie bomby zapalające
i gmach spłonął doszczętnie.
Nie załamało to grona nauczycielskiego, które mimo trudnej sytuacji powzięło zamiar kontynuowania zajęć szkolnych.
Od października 1939 roku lekcje odbywały się w prywatnych
budynkach przy ulicy Rzecznej 2 i 2a oraz na Utracie.
Grono pedagogiczne, spełniając swój patriotyczny
obowiązek, uczyło nie tylko przedmiotów nakazanych przez
okupanta, ale także odbywało się tajne nauczanie historii, geografii i innych przedmiotów zakazanych przez hitlerowców.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Pan Henryk
Lotholc, człowiek wysokiej kultury, działacz społeczny,
który szczególnie uaktywnił się w czasie okupacji, co
przypłacił śmiercią w obozie koncentracyjnym na terenie
Niemiec w 1945 roku.
To właśnie dzięki staraniom kierownika szkoły w 1935
roku wybudowano nowy gmach szkolny i powstały dwie
szkoły nr. 116 i nr. 117. Nowy budynek mieścił się przy
ulicy Mieszka I 7.
Pierwszym patronem szkoły był Tadeusz Hołówko,
wybitny działacz polityczny, publicysta lat Polski
Niepodległej, żołnierz Legionów, zamordowany w wyniku
zamachu OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów)
w 1931 roku.
Szkoła w pierwszym okresie swego istnienia wyróżniała
się wzorowo prowadzoną spółdzielnią uczniowską,
orkiestrą i chórem.
1 września 1939 roku nie zabrzmiał tradycyjny dzwonek
rozpoczynający nowy rok szkolny. W dniu tym rozpoczęła
się wojna polsko-niemiecka, która zapoczątkowała
trwającą do 1945 roku II wojnę światową. 3 września

Po wyzwoleniu Pragi zajecia szkolne zostały wznowione w budynkach prywatnych i w dwóch salach przy
Mieszka I 7. Kierownikiem szkoły został Pan Roman
Modrzejewski. Warunki pracy były niezwykle trudne,
szkoła pracowała w niepełnym wymiarze czasu. Nie miała
żadnych perspektyw rozwoju, ponieważ nie posiadała
własnego budynku.
W roku 1946 kierownik Szkoły Podstawowej nr 117 Pan
Stanisław Grzeszczyk objął kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 58, której przekazano pierwsze piętro i połowę
parteru odbudowanego częściowo gmachu szkolnego przy
ulicy Mieszka I 7. Szkoła zaczęła normalnie się rozwijać.
W roku 1948 na stanowisko kierownika szkoły
powołano Pana Feliksa Tarachę. Szkoła liczyła wtedy
11 oddziałów. Pod koniec roku szkolnego 1955/1956 ze
względów organizacyjnych połączono Szkoły Podstawowe
nr 58 i 116 w jeden organizm szkolny i pozostawiono nr
58.
Szkoła w pierwszym roku po połączeniu liczyła 21
oddziałów, a w następnych latach uczono na pełne dwie
zmiany.

Nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie

Dzięki staraniom Pana kierownika Feliksa Tarachy od
1 września 1959 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły,
w wyniku której powstały: piekna sala gimnastyczna,
gabinety: chemiczny i plastyki, oraz trzy dodatkowe sale
lekcyjne, a także przestronne nowe szatnie.
W 1973 roku po 40 latach pracy pedagogicznej odszedł
na zasłużoną emeryturę dyrektor szkoły Pan Feliks Taracha,
animator i organizator życia kulturalnego, wieloletni radny
dzielnicy Praga Północ, członek Komisji Dyscyplinarnej
przy Ministerstwie Oświaty. Zmarł 21 czerwca 1977 roku.
Jako działacz społeczny i wspaniały pedagog zasłużył
na wdzięczną pamięć uczniów i mieszkańców Targówka
Fabrycznego ukoronowaną odsłonięciem 14 października
2002 roku tablicy pamiątkowej na gmachu szkoły.
Od 1973 roku stanowisko dyrektora piastowały kolejno
Panie: Jadwiga Kąkol, Teresa Kiliańska, Helena Zegar,
Krystyna Wojda, a obecnie ponad osiemnaście lat Pani
Danuta Jeziorkowska.
Polityka władz komunistycznych, likwidująca mieszkalnictwo na Targówku Fabrycznym i przekształcająca osiedle
w dzielnicę przemysłowa powoduje, że szkoła podstawowa
nie jest już tak liczna jak w latach sześćdziesiątych.
Od 1974 roku dzielimy budynek z Zespołem Szkół Zawodowych nr 29 Zakładów Mechaniki Precyzyjnej AVIA.
W roku 1977 nadano szkole imię poety – żołnierza
poległego w powstaniu warszawskim – Tadeusza Gajcego.
Lata osiemdziesiąte kryzysu gospodarczo - politycznego
i przełom zmian ustrojowych nie doprowadziło do likwidacji szkoły podstawowej.
Wręcz przeciwnie, zaangażowanie społeczne
mieszkańców, nowy plan zagospodarowania przestrzennego, przewidujący rozbudowę mieszkalnictwa na Osiedlu
Targówek Fabryczny, powstawanie nowych firm i zakładów
przemysłowych , budowa wielotysięcznego Osiedla Wilno
stwarza perspektywy rozwoju i powiększenia naszej szkoły.

»»Kalendarium najważniejszych wydarzeń

historycznych 80-lecia związanych z istnieniem
Szkoły Podstawowej Nr 58.

•		 1932 r – powstaje Miejska Szkoła Powszechna nr 58 z
siedzibą przy ul. Siewnej 16 w budynku prywatnym,
4 oddziały, kierownikiem szkoły został Pan Henryk
Lotholc
•		 1935 r – wybudowanie gmachu szkoły przy ul. Mieszka I, powstanie Miejskiej Szkoły Powszechnej nr 116
i Miejskiej Szkoły Powszchnej nr 117
•		 1938 – nadanie szkole nr 58 imienia Tadeusza
Hołówko „Kirgiz” – publicysty i działacza politycznego
związanego z marszałkiem Józefem Piłsudskim.
•		 3.09.1939 r. – spłonął gmach szkoły zbombardowany
przez niemieckie samoloty
•		 od 10.1939 r – szkoła mieściła się w lokalach zastępczych
•		 od 1945 r. – w budynkach prywatnych przy ulicy
Rzecznej 2 i 2a oraz na Utracie, obok przedmiotów
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zatwierdzonych przez hitlerowskiego okupanta szkoła
prowadziła tajne nauczanie historii, geografii i literatury
•		 1944– 1945 – zajęcia nadal prowadzone były w budynku
prywatnym, przeniesienie szkoły do budynku przy
Mieszka I (dwie sale), kierownik szkoły Pan Roman
Modrzejewski
•		 1946-1947 – Szkoła Podstawowa nr 117 mieszcząca się
przy Mieszka I przestaje
istnieć, kierownik szkoły
116 Pan Stanisław Grzeszczyk obejmuje kierownictwo
Szkoły Podstawowej nr 58, zajmującej całe I piętro
i parter gmachu przy Mieszka I
•		 1948 r. – stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej nr
58 obejmuje Pan Feliks Taracha, szkoła liczy 11 oddziałów
•		 1955–1956 – połączenie znajdujących się w jednym
gmachu Szkół Podstawowych Nr 116 i nr 58, szkoła
liczy 21 oddziałów
•		 1.09.1959 r. – decyzja o rozbudowie szkoły, dobu
dowanie sali gimnastycznej, pracownie: chemiczna
i plastyczna, 3 dodatkowe sale lekcyjne, a także przestrzenne korytarze i nowe szatnie
•		 1973 r. – po 40 latach pracy pedagogicznej na zasłużoną
emeryturę odchodzi dyrektor Feliks Taracha, nowym
dyrektorem zostaje Pani Jadwiga Kąkol
•		 od 1974 r. Szkoła Podstawowa nr 58 mieści się na par
terze i II piętrze budynku, I piętro zajmuje Zasadnicza
Szkoła Zawodowa PONAR – Avia
•		 1974–1976 – zapadła decyzja ówczesnych władz ko
munistycznych o likwidacji mieszkalnictwa na tere
nie Targówka Przemysłowego i powstania dzielnicy
przemysłowej, zostaje wyburzone wiele domów prywat
nych i kamienic, mieszkańcy zostają przesiedleni w inne
dzielnice Warszawy, szkoła likwiduje część oddziałów
•		 1977 r. – nadanie Szkole Podstawowe nr 58 imienia
Tadeusza Gajcego, poety i żołnierza AK, dyrektorem
zostaje Pani Teresa Kiliańska
•		 1985 r. – szkoła liczy 260 uczniów, pracuje 16 nauczy
cieli i 12 pracowników administracji, dyrektorem Pani
Krystyna Wojda
•		 1986–1993 – częściowo odnowiono szkołę, podłączono
budynek szkoły do miejskiego c.o
•		 1993r . – uroczystość przekazania szkole pierwszego
sztandaru Szkoły Podstawowej nr 58 uratowanego
z pożogi wojennej i przechowywanego przez 60 lat
w pobliskim kościele
•		 1994 r. – dyrektorem szkoły zostaje Pani Danuta Jeziorkowska
•		 1995–1996 r. – odnowienie korytarzy, klas lekcyjnych
i otwarcie pracowni komputerowej
•		 kwiecień 1997 r. – uroczyste obchody 65– lecia szkoły
i 20 lecia nadania szkole imienia Tadeusza Gajcego
•		 28.06.1999 r. – na X sesji Rady Gminy Targówek przyjęto
uchwałę w sprawie utworzenia Rady Osiedla Targówek
Fabryczny, która dzięki życzliwości dyrekcji umiejscawia swą siedzibę na terenie szkoły
czerwiec 2012

•		 9.10.1999 r. – pierwsze wybory do Rady Osiedla, które •		 2.11.2010 r -– Urząd do Spraw Cudzoziemców
uruchomił ośrodek dla cudzoziemców na Targówku
odbyły się w Szkole Podstawowej nr 58, przy udziale
Fabrycznym. przy ul. ul. Księżnej Anny 24 – dzieci z
kilkuset mieszkańców osiedla
ośrodka uczęszczają do szkoły podstawowej, powstają
•		 4.04.2000 r.– wizyta gospodarcza wiceprezydenta miasta
klasy integracyjne
st. Warszawy Pana Wojciecha Kozaka
•		 30.6.2000 r. – pierwszy Festyn Rodzinny na terenie •		 20.06.2012 r. – 80-lecie istnienia Szkoły Podstawowej
Nr 58 i 35 rocznica nadania jej imienia
szkoły podstawowej
•		 9.12.2000 r. – kolejna wizyta wiceprezydenta m. st. •		 Sukcesy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr. 58 na forum dzielnicy Targówek i Warszawy w ostatnich latach
Warszawy Wojciecha Kozaka
2008–2011
•		 10.03.2001 r. – II miejsce dziewcząt z klasy VI w elimi
– III miejsce szkoły w „Lekkoatletycznych wtorkach
nacjach Playback Show i awans do finału ogólnopol
– Targówek 2007”;
skiego
– Weronika Pawelec – wyróżnienie w konkursie dziel•		 27 05 2002 r. – obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej
nicowym „Wierszyki łamiące języki”.
Nr. 58 i 25 lecia nadania szkole imienia
– Urszula Baranowska – wyróżnienie „Debiuty 2008”,
•		 14.10.2002 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci
– wicemistrz ortografii w konkursie „Weź byka za
dyrektora Feliksa Tarachy
rogi”
•		 01.2004 r. – powstanie świetlicy opiekuńczo wychowaw
– Wiktoria Adamiuk, Agnieszka Sybilska, Aneta
czej w szkole podstawowej
Wilga, Nikola Zygmunt –wyróżnienie w konkursie
•		 10.2005 r. – rozpoczęcie działalności „Klubu Dzieci
dzielnicowym „Warszawa moje miasto”
Targówka”
– A. Jachimowicz – I miejsce we „Wtorkach lekkoatle•		 19.11.2005 r. – pierwsza społeczna inicjatywa pra
tycznych”
cowników P&G „Dzielmy się pasją” w ramach, której
– K. Karczmarek – III miejsce w skoku w dal – „Wtorki
pomalowano parter Szkoły Podstawowej nr 58
lekkoatletyczne”
•		 05.2006 r. – ciąg dalszy akcji „Dzielmy się pasją” pow– S. Nowiński – I miejsce w biegu na 60 m; – II miejsce
stanie placu zabaw
w skoku w dal;
•		 01.2007 r.– otwarcie nowego boiska do koszykówki
– A. Sołtysiak – I miejsce w rzucie piłeczką palantową;
•		 24.05.2007 r. – uroczystość 75–lecia istnienia Szkoły
– G. Szewczyk – I miejsce w skoku w dal; – II miejsce
Podstawowej nr 58 i 30 lecie nadania imienia szkoły,
w biegu na 300 m;
obietnica zastępcy burmistrza dzielnicy Pana Krzysztofa
– A. Lemańczyk – Laureatka w Ogólnopolskim
Bugla budowy nowego boiska szkolnego
Konkursie z przyrody;
•		 2.10.2007 r. - uroczyste otwarcie siedziby “Klubu Dzieci
– N. Cheng – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Targówka” w wyremontowanych przez firmę Procter&
na animowaną kartkę z wakacji;
Gamble pomieszczeniach piwnicznych szkoły
– nagrody Burmistrza „Orły Targówka” dla uczennic
•		 21.12.2007 r. - pierwsza uroczysta Wieczerza Wigilijna
Natalii Cheng i Agnieszki Lemańczyk;
dla osób starszych i samotnych zorganizowana w szkole
– Aneta Wilga – IV miejsce w III Dzielnicowym
podstawowej przez Radę Osiedla
Konkursie „Czytaj i śmiej się”;
•		 3.03.2008 r – nieudana próba zmiany nazwy Szkoły
– Adam Pierściński – IV miejsce w biegu na 300 m
Podstawowej nr. 58 przez Radę Dzielnicy Targówek
w finale „Wtorków Lekkoatletycznych”;
•		 4.07.2008 r. – wizyta w szkole podstawowej piłkarza
– Kacper Cheng – III miejsce w skoku w dal;
Legii Warszawa i reprezentacji Polski Rogera Guer– A. Jachimowicz– I miejsce w Warszawie w skoku
reiro i uroczyste przekazanie symbolicznego czeku
w dal;
bankowego
– Krystian Karczmarek – I miejsce w skoku w dal,
•		 08.2008 r. – rozpoczęcie budowy kompleksu boisk
– I miejsce w biegu na 300m;
•		 18.12.2008 r. - ksiądz Biskup Stanisław Kędziora
– Sebastian Nowiński – I miejsce w skoku w dal;
w asyście Burmistrza Dzielnicy Targówek Grzegorza
– Artur Sołtysiak – IV miejsce w biegu na 300 m,
Zawistowskiego i Przewodniczącego Rady Dzielnicy
– IV miejsce w rzucie piłeczką palantową;
Zbigniewa Poczesnego uroczyście otworzył nowo wybu– Natalia Szewczyk – III miejsce w biegu na 300 m;
dowany kompleks boisk sportowych dla młodzieży.
– Grzegorz Szewczyk – I miejsce w skoku w dal,
•		 17.01.2009 r. – reaktywacja i pierwsze na próby zespołu
– II miejsce w biegu na 300m;
big bitowego Szafiry, który w latach sześćdziesiątych XX
– Natalia Cheng, Agnieszka Lemańczyk, Justyna
wieku założyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 58
Chojnacka – II miejsce w Dzielnicowym Konkursie
•		 20.06.2009 r. – koncert zespołu Szafiry na X Festynie
Plastycznym „Eko-dom”
Rodzinnym i wydanie książki o pierwszej kapeli na
Targówku Fabrycznym
czerwiec 2012
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»»Sponsorzy XIII Festynu Rodzinnego na
Targówku Fabrycznym:

»»ODZYSKIWANIE → Targówek Fabryczny

Urząd Dzielnicy Targówek M.St. Warszawy
Procter & Gamble
Wodomiar Serwis Dariusz Grajda
Kiwanis Klub Warszawa
Jednostka Ratowiczo-Gaśnicza Nr 15 PSP
MPO Sp. z o.o
Grudnik Nieruchomości
Delta Glass Anna i Krzysztof Zawada
Markbud Marek Sójka
Sklep Marcin Sekuła
Sklep Grażyna i Kazimierz Kwiatkowski
Bar Nokaut Kamil Godlewski
Termex Mirosław Termer, Albert Lemiech

»»10 czerwca 2012 r. uroczysta Msza święta
W tym dniu o godzinie 11 J.E. Ks. Arcybiskup Henryk
Hoser odprawił Mszę w kościele p.w. Zmartwychwstania
Pańskiego, po której poświecił parafialny Dom św. Józefa,
Centrum Formacji Rodziny oraz Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Iskierka”.

Malowanie rur ciepłowniczych w ramach projektu
ODZYSKIWANIE → Targówek Fabryczny

Zajęcia Sąsiedzkiego Klubu Wypoczynkowego z projektu ODZYSKIWANIE → Targówek Fabryczny
Zdj. pochodzą z profilu Odzyskiwaniena Facebooku:
http://www.facebook.com/Odzyskiwanie
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www.rotf.waw.pl
Redaktor naczelny
Redaktor techniczny

Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa
Rada Osiedla pełni dyżury w pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach 10.00-11.00 (Szkoła Podstawowa Nr 58)
czerwiec 2012

