wi, którzy między innymi pełnią
rolę tłumaczy dla nowoprzyjętych
uczniów cudzoziemskich. Dzięki
obecności w szkole uczniów z
różnych krajów nasza szkoła zyskała
nowy wielokulturowy charakter.
Od 8 października 2012 roku nasza
Wspierającej Uczniów Uzdolnionych „Wars i Sawa”. Prowadzimy lekcje pokazowe i otwarte dla
rodziców, młodych nauczycieli oraz
gości zagranicznych. 5.06.2013 r.
w klasie III przeprowadzono lekcję
pokazową, którą obserwowali
goście z Finlandii - Pan Raimo Salo
- koordynator ds. cudzoziemców w
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
Oulu oraz Dr Arto Willman związany
z Wydziałem Edukacji Uniwersyte-

tu w Oulu.
Obecnie ponad osiemdziesięcioletni budynek wymaga gruntownego
remontu
elewacji.
Dzięki staraniom obecnego Burmistrza Dzielnicy Warszawa Targówek
Pana Sławomira Antonika w 2016 r.
została wykonana termomodernizacja budynku.
Reforma oświaty przekształciła
sześcioklasowa Szkołę Podstawową
w ośmioklasową Szkołę Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi
Nasi uczniowie zarówno polscy jak
i cudzoziemscy wspierani przez nauczycieli biorą udział w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych zajmując miejsca w pierwszej
trójce lub wyróżnienia.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROCES
WERYFIKACJI PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018
Urząd Dzielnicy Targówek informucji projektów, złożonych do budżetu
partycypacyjnego na rok 2018.
wanych pozytywnie, natomiast
44 negatywnie. Z projektów zgłoszonych na Targówku Fabrycznym
zostały odrzucone dwa projekty:
PROJEKT NR 29 – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz uspokojenie ruchu na ulicy Zamkowej i
Bukowieckiej
PROJEKT 1560 – miejsce do demolowania

WAKE FARMA NA BARDOWSKIEGO
Na Terenie Jeziorka przy ul. Bardowskiego powstała Wake Farma miejsce w którym można uprawiać
wakeboarding, czyli sport wodny
polegający na płynięciu po powierzchni wody na desce, trzymając się liny ciągnionej przez łódź lub
za pomocą wyciągu.

WIELKA PRZEPRAWA
BRÓDNO-ŻOLIBORZ
Już w najbliższą niedzielę 21 maja
2017 roku grupa mieszkańców
Bródna zamierza przeprawić się
łodziami na drugi brzeg Wisły i odwiedzić sąsiadów z Żoliborza. Społecznicy związani z Ruchem Sąsiedzkim Targówek, Zacisze, Bródno organizują happening mający na celu
ocieplenie relacji między mieszkańcami dzielnic, które poróżniła dyskusja
o budowie Trasy i Mostu Krasińskiego. Inauguracja “Wielkiej Przeprawy”
o godz. 12.00 przed Domkiem Herbacianym w Parku Bródnowskim.
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PIKNIK RODZINNY
NA OSIEDLU WILNO
14 maja odbył się Piknik Rodzinny
zorganizowany przez Dom Development na terenie Osiedla Wilno.
Następny cykl wakacyjnych imprez
dla mieszkańców planowany jest
na 24 czerwca - będą to Magiczne
cjalny start i uruchomienie wakacyjnych atrakcji na Osiedlu wśród
których zajęcia sportowe, piątkowe
„potańcówki na dechach”, spektakle dla dzieci i wiele innych…

Skład redakcji
Robert Sobiecki
Redaktor naczelny
Michał Siwołowski
skład
Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Ziemowita 16; 03-788 Warszawa. Klub Cafe Sąsiad
maj 2017
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XVIII FESTYN RODZINNY
NA TARGÓWKU FABRYCZNYM

sobota 27 maja godz. 12-18

konkurs piosenki pirackiej teatrzyk

teren Szkoły Podstawowej Nr 58 konkursy i zabawy o tematyce pi- dla dzieci -”MORSKIE PRZYGODY

„BAJKOWE PRZYGODY PIRATA
BARNABY W KRAINIE ADRENALINY”
Podczas festynu zostaną zorganizowane strefy:
• Bajkowa strefa zabaw z piratem
Barnabą (dzieci 1-6 lat) dmuchany
statek piracki i pneumatyczny
zamek do skakania Myszka Miki,
basen z piłeczkami, bajkowe malowanie twarzy, warsztaty plastyczne.
Program animacyjny przy muzyce

rackiej i sportowej. Wykorzystane
zostaną specjalistyczne przybory
sportowo- rekreacyjne.
• Strefa sportu (dzieci 6-14 lat)
• Ekstremalna strefa adrenaliny
(dzieci, młodzież, dorośli 10-99 lat)
• trampolina
• eurobungee
• zjeżdżalnia Gigant Gol
Na scenie m.in.
• występy dzieci i młodzieży
• konkursy z nagrodami m.in.

OŁOWIANEGO
ŻOŁNIERZYKA”
pokaz iluzji
Ponadto przejażdżki kucykami,
darmowa wata cukrowa i popcorn,
napoje i słodycze.

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 IM. TADEUSZA GAJCEGO

Pierwszy
dzwonek
szkolny zabrzmiał 1 września
1932 r. W budynku prywatnym
przy ul. Siewnej nr 16. Od tamtych
dni minęło 84 lata. Szkoła choć
malutka rozrastała się. Początkowo liczyła tylko cztery oddziały, ale
czas biegł, dzieci przybywało wraz

z rozbudową osiedla. Trzeba było
pomyśleć o nowej siedzibie dla
uczniów.
Dzięki staraniom ówczesnego kierownika placówki Pana Henryka
Lotholca w 1935 roku przy ul.
Mieszka I nr 7 wybudowano nowy
gmach szkolny, w którym powołano
do życia dwie szkoły nr 116 i nr
117. Pierwszym patronem szkoły
był Tadeusz Hołówko, wybitny
działacz polityczny, publicysta
lat Polski Niepodległej, żołnierz
Legionów. Sztandar z jego imieniem
zaginął
w
czasie
pożogi
wojennej
i
został
odnaleziony dopiero w roku 1993
w pobliskim Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Według
kronik kościelnych symbol szkoły

schowała gospodyni ówczesnego
księdza proboszcza Józefa Potockiego.
Szkoła w pierwszym okresie swego
istnienia wyróżniała się wzorowo
prowadzoną spółdzielnią uczniowską, orkiestrą i chórem.
Rozwijająca się szkoła i radosna
wrzawa dziecięcych głosów 1
września 1939 roku nie usłyszała
tradycyjnego dzwonka rozpoczynającego nowy rok szkolny. Rozpoczęła się II wojna światowa,
która zapoczątkowała trwającą do
1945 roku okupację hitlerowską.
3 września 1939 roku na szkołę
spadły pierwsze, niemieckie bomby
, które częściowo uszkodziły gmach.
Nie załamało to grona nauczycielskiego, które mimo trudnej sytuacji

perspektyw rozwoju, nie posiadała własnego gmachu ale przybywało uczniów. Staraniem miejscowej ludności i kolejnego kierownika
Szkoły Podstawowej nr 58 Pana Stanisława Grzeszczyka w 1946 r. odbudowano zbombardowaną część
budynku.
Nauczyciele i dzieci zaczęli normalną
pracę dydaktyczno – wychowawczą. Mimo braku pomocy dydaktycznych i dużej liczby uczniów w
klasie był to dobry okres dla szkoły.

Budynek szkoły w 1946 r. Przy Mieszka I nr 7 mieściły się poprzedniczki
SP 58, szkoły podstawowe nr 116 i 117.
powzięło zamiar kontynuowania
zajęć szkolnych.
Od października 1939 roku lekcje
odbywały się w prywatnych budynkach przy ulicy Rzecznej 2 i 2a oraz
na Utracie. Nauczyciele, spełniając
swój patriotyczny obowiązek, uczyli
nie tylko przedmiotów nakazanych
przez okupanta, ale także realizowali tajne nauczanie historii, geografii
i innych przedmiotów zakazanych
przez hitlerowców. W tej sprawie
szczególnie zasłużył się Pan Henryk
Lotholc, człowiek wysokiej kultury,
działacz społeczny, który swoją
działalność przypłacił śmiercią w
1945 r. w obozie koncentracyjnym
na terenie Niemiec.
W okresie wojny, w ocalałej części
budynku szkolnego znajdowały
się koszary dla wojsk Schutzstaffel
SS. W roku 1944 samoloty bojowe
Armii Czerwonej zbombardowały
budynek niszcząc go w znacznym
stopniu.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich i Ludowego Wojska Polskiego na Pragę zajęcia szkolne
zostały wznowione w budynkach prywatnych i w dwóch oca-
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lałych salach przy Mieszka I
nr 7. Kierownikiem szkoły został
Pan Roman Modrzejewski. Warunki
pracy były niezwykle trudne,
szkoła pracowała w niepełnym
wymiarze czasu. Nauczyciele dbali
o edukację młodych ludzi oraz
o sferę socjalną. Niektóre dzieci
przychodziły do szkoły głodne
i zaniedbane. Prowadzenie zajęć w
takich warunkach wymagało od nauczycieli i dzieci wielkiego zaangażowania. Szkoła nie miała żadnych

W roku 1948 na stanowisko
kierownika
szkoły
powołano Pana Feliksa Tarachę.
Placówka liczyła wtedy 11 oddziałów. Pod koniec roku szkolnego
1955/1956 ze względów organizacyjnych połączono Szkoły Podstawowe nr 58 i 116 w jeden organizm
i pozostawiono nr 58.
Szkoła w pierwszym roku po połączeniu liczyła 21 klas uczniowskich,
a nauka odbywała
się na dwie zmiany. Dzięki staraniom Pana kierownika Feliksa
Tarachy od 1 września 1959 roku
przystąpiono do rozbudowy szkoły,
w wyniku której powstały: piękna
sala gimnastyczna, gabinety: chemiczny i plastyki, oraz trzy dodatkowe sale lekcyjne, a także przestron-

ne 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,
człowiek wielkiego serca, znakomity pedagog. W sercach swoich
uczniów zapisał się złotymi
głoskami. Wpojone zasady umiłowania ojczyzny, wartości rodzinnych
pamiętają do dziś. Feliks Taracha
zmarł 21 czerwca 1977 roku.

ciła osiedle w dzielnicę przemysłową, co znacznie przyczyniło się
do zmniejszenia liczby uczniów w
placówce.
Z tego powodu władze dzielnicy Warszawa Praga Północ w
1974 przekazały część budynku
obecnemu Zespołowi Szkół nr 34
im. Mieszka I.
Rok 1977 był dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 bardzo pamiętny.
Szkole nadano imię Tadeusza
Gajcego, poety – żołnierza Armii
Krajowej poległego w powstaniu
warszawskim. Na tamte czasy wybór
patrona niezwiązanego z komuni-

Lekcja geografii prowadzona przez Feliksa Tarachę po wyzwoleniu.
Wdzięczni uczniowie i mieszkańcy
Targówka Fabrycznego uhonorowali swojego Dyrektora tablicą pamiątkową odsłoniętą w dniu 14 października 2002 roku na gmachu szkoły.
Od 1973 roku stanowisko dyrektora
piastowały kolejno Panie: Jadwiga
Kąkol, Teresa Kiliańska, Helena
Zegar, Krystyna Wojda, Danuta Jeziorkowska. Obecnie szkołą kieruje
pani Wiesława Dziklińska.
Polityka władz komunistycznych,
likwidująca mieszkalnictwo na
Targówku Fabrycznym przekształ-
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stycznymi bohaterami wymagał
od grona pedagogicznego dużej
odwagi i wytrwałości. Tego wyboru
jednak dokonano dzięki uporowi i
determinacji nauczycieli i dyrekcji.
Ustanowiono hymn szkoły „Moja
Mała”, którego autorem słów jest
Tadeusz Gajcy, a muzykę napisał
kompozytor Andrzej Hundziak.
Dalsze wyludnienie Targówka Fabrycznego zagrażało istnieniu szkoły
podstawowej. Jednak zaangażowanie społeczne mieszkańców, a także

nowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla, który przewidywał rozbudowę mieszkalnictwa
na Targówku Fabrycznym, budowa
wielotysięcznego osiedla Wilno
stworzyły perspektywę rozwoju i
powiększenia naszej szkoły.
Jednocześnie
przedstawiciele
szkoły nawiązali współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi pracę dydaktyczno- wychowawczą i kulturalną placówki.
Dużą pomocą we wszechstronnej
edukacji uczniów było wsparcie
„Stowarzyszenia Dzieci Targówka”,
które od 2005 r. rozpoczęło swoją
działalność. Osoby zaangażowane
w pomoc dzieciom na Targówku
nawiązały współpracę z firmą
P&G, która wspomogła szkołę
w budowie boiska do koszykówki, co dało początek kolejnym inwestycjom finansowanym przez
m. st. Warszawa. Dzieci i młodzież
od 2007 roku mogą korzystać z
nowych, pięknych boisk sportowych do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej.
Na terenie naszej placówki znajduje
się również kort do tenisa. Obiekty
te są udostępniane nieodpłatnie
wszystkim mieszkańcom Targówka
Fabrycznego.
W listopadzie 2010 r. na terenie
Targówka Fabrycznego powstał
Ośrodek
dla Cudzoziemców. Jednorazowo przebywać tam może 120-130
osób. Są to kobiety
z dziećmi głównie z Czeczenii, ale
są też Gruzinki i Ukrainki. Dzieci
z Ośrodka uczęszczają do naszej
szkoły. W związku z tym nasza
szkoła musiała przystosować swój
sposób pracy
do zwiększającej się liczby uczniów
cudzoziemskich. Nasza placówka
nawiązała współpracę
z licznymi fundacjami, które
pomagają uchodźcom na terenie
Polski. Dzięki temu w naszej szkole
pojawili się asystenci kulturo-
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