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30 LAT FUNDACJI 
 

 

 

Prezes Zarządu Krzysztof Kolczyński 

 

Szanowni Państwo,  

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w tym roku 

obchodzimy 30 lecie istnienia Fundacji Edukacyjnej 

Varsovia.  

 

Powstała w 1992 roku, z inicjatywy grupy rodziców mających na 

uwadze rozwój młodych pokoleń w dobie toczącej się ówcześnie 

transformacji ustrojowej, Fundacja Edukacyjna Varsovia przez wszystkie 

lata funkcjonowania zajmuje się wyłącznie na działalnością oświatową. 

Kształcimy dzieci i młodzież, a także angażujemy się w rozwój kadry 

nauczycielskiej oraz programów nauczania.  

Aktualnie prowadzimy jedne z najstarszych szkół prywatnych w 

Warszawie. Wypracowane w ciągu 30 lat pracy z dziećmi i młodzieżą 

wzorce oraz bogate doświadczenie pozwalają na budowanie atmosfery 

bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, życzliwości i szacunku we 

wszystkich placówkach Fundacji.  



Naczelną zasadą realizowaną w Szkołach Fundacji Edukacyjnej Varsovia jest zapewnienie 

spójnego procesu dydaktycznego, poczynając od klasy zerowej do egzaminu maturalnego, według 

nowoczesnych, zintegrowanych programów nauczania. Zapewniamy naszym uczniom najwyższą 

jakość kształcenia, ze szczególnym naciskiem na języki obce. Dążymy do tego by wspólnie z 

rodzicami, wspierać każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej, w indywidualny 

sposób rozwijając jego talenty i zainteresowania.  

 

Na dzień dzisiejszy Fundacja Edukacyjna Varsovia prowadzi trzy placówki oświatowe: 

Szkołę Podstawową Niepubliczną Nr 49 oraz Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6 – obie 

zlokalizowane przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, na Warszawskim Mokotowie, a także Szkołę 

Podstawową Niepubliczną im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie, przy ul. Kolegiackiej 1. 

Wyróżniają nas autorskie programy nauczania, wsparcie indywidualnych uzdolnień uczniów, 

wyspecjalizowana kadra nauczycielska cechująca się otwartym i życzliwym podejściem do 

młodzieży. 

 

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6 to jedna z najstarszych szkół średnich nie tylko 

w Stolicy, ale także w skali całego kraju. Skupia ono zespół nauczycieli pasjonatów, którzy od lat 

skutecznie przygotowują młodzież do egzaminu dojrzałości i dalszego kształcenia na poziomie 

szkoły wyższej. Prowadzimy klasy dwujęzyczne z fakultetami wybieranymi indywidualnie. 

Oferujemy uczniom ciekawy i jednocześnie skuteczny program nauczania, chętnie rozwijamy 

indywidualne uzdolnienia i wspieramy uczniów w ich aktywnościach. Staramy się zapewnić 

wszechstronną i różnorodną wiedzę między innymi prowadząc warsztaty z bankowości i ekonomii 

przy wsparciu doświadczonych specjalistów w tych dziecinach, czy też poprzez współpracę z 

Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. Aktywnie wspieramy naszych uczniów w 

rozwijaniu prospołecznych postaw poprzez wspólny udział w licznych akcjach charytatywnych. 

Obecnie wraz z naszymi uczniami wspieramy uchodźców z Ukrainy, bierzemy udział w wielu 

akcjach charytatywnych na ich rzecz i w ramach posiadanych możliwości przyjmujemy ukraińskich 

uczniów do naszych szkół.  

 

Naszą najlepszą wizytówką są nasi uczniowie i absolwenci. Wśród nich znajdują się finaliści 

i laureaci wielu olimpiad przedmiotowych. Wśród rozlicznych osiągnięć naszych podopiecznych 

warto wskazać choćby kilka będących dla nas powodem do dumy, takich jak: pierwsza nagroda za 

najlepszą pracę maturalną z języka polskiego, przyznawana przez Prezesa Rady Ministrów, 7 

miejsce w finale Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej w Tokio, czy też liczne tytuły laureatów 

zdobyte przez uczniów podczas olimpiad języków obcych.  

Niewątpliwą miarą sukcesu naszych starań jest fakt, że nasi uczniowie kontynuują kształcenie 

na renomowanych uczelniach w kraju (m.in. w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, Uniwersytecie 

Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 

Politechnice Warszawskiej czy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie), a także za granicą: w Australii, Austrii, Niemczech, USA czy Wielkiej Brytanii.  

 

Przez 30 lat wykształciliśmy kilka tysięcy absolwentów. Pragniemy podkreślić, że 

prowadziliśmy wiele szkoleń dla nauczycieli, braliśmy udział w reformowaniu systemu edukacji, 

nieustająco wzbogacamy i urozmaicamy programy nauczania dzieci i  młodzieży. Pomimo tego, że 

nasza misja trwa już 30 lat to nie spoczywamy na laurach ale nieustannie się zmieniamy i nie 

poprzestajemy w swoich wysiłkach by przygotować naszych podopiecznych na wyzwania XXI 

wieku i dynamicznie zmieniające się realia dzisiejszego Świata. Wierzymy, że nie sztuką jest 

sprawić by droga była prosta ale żeby nasi absolwenci potrafili przejść każdą drogę z którą przyjdzie 

im się zmierzyć w dorosłym życiu. 

 

Z wyrazami szacunku, 

  

Prezes Zarządu Krzysztof Kolczyński i wiceprezes Magdalena Pietruszka 
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PIERWSI W NAUCE, PIERWSI W ZABAWIE 

 

Tym hasłem reklamują się Niepubliczne Szkoły prowadzone przez Fundację Edukacyjną  

Varsovia: 6 LO i SP 49 na Służewie oraz SP im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie. Fundacja 

właśnie obchodzi swoje trzydziestolecie. 
 

Na Mokotowie zawsze byli pierwsi. Kiedy po transformacji ustrojowej 1989 roku pojawiła 

się w kraju możliwość tworzenia prywatnych placówek oświatowych, grono rodziców z dwójką 

zapaleńców na czele: Krzysztofem Kolczyńskim i Jackiem Kijeńskim, natychmiast skorzystało z 

okazji i wcieliło w życie swój nieco szalony pomysł zorganizowania własnej szkoły. To była jedna z 

pierwszych szkół niepublicznych nie tylko w stolicy, ale w całym kraju. 

Zaczęło się od Pałacu Młodzieży. Tam przeprowadzono pierwszą rekrutację i rozpoczęto rok 

szkolny 1990/91 obozem integracyjnym w Bieszczadach. Zajęcia odbywały się także na Wydziale 

Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, gdzie prof. dr hab. Jacek Kijeński był 

dziekanem i dyrektorem Instytutu. Ale już po roku szkoła przeniosła się na ul. Wałbrzyską, a w 1992 

roku powołano Fundację. 
 

       
 

Od początku, do dziś, pracują w niej wyjątkowi nauczyciele: Justyna Szwaja (jęz. angielski), 

Andrzej Urbański (informatyka) i Paweł Jastrzębski (fizyka). Paweł już w 1993 roku zdobył w 

plebiscycie uczniowskim najwięcej głosów we wszystkich kategoriach, zyskał przydomek 

Jastrzębia, największego luzaka, gawędziarza, tytuł Naj-nauczyciela, wodza i wodzowski atrybut: 

pióropusz. 
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W ciągu 30 lat powstało sporo prywatnych szkół i placówek Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego. Wiele z nich nie przetrwało próby czasu. Varsovia dzielnie trwa na posterunku, 

ugruntowała swoją renomę i ciągle się rozwija. Przez wiele lat dbał o wizerunek szkoły i pomnażał 

jej dorobek dyrektor Mariusz Kozan, a obecnie kieruje szkołą na Służewie Katarzyna Kabzińska, 

a w Wilanowie Małgorzata Urbańska.  

Córka Prezesa Kolczyńskiego, jedna z pierwszych uczennic Varsovii, Magda Pietruszka 

(wyszła za mąż za swojego szkolnego kolegę), dziś wspiera ojca na funkcji wiceprezesa Zarządu.  

 

 Szkoła może pochwalić się licznymi sukcesami i wysokim poziomem nauczania. Najlepszą 

wizytówką są jej uczniowie i kilka tysięcy absolwentów. Pierwszy czerwony pasek na świadectwie 

w 1992 roku uzyskała Ania Tuszyńska (średnia ocen 5,42), ówczesna przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego, redaktor naczelna wydawanego przez uczniów pisma Koktail (ukończyła studia na 

Akademii Medycznej, jej dziecko uczęszcza teraz do szkoły, oczywiście w Varsovii).  

Jej rekord pobiła tegoroczna maturzystka,  

 

       
 

Tosia Nowacka (średnia ocen 5,83),  dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, 

    

Wśród absolwentów znajdują się finaliści i laureaci wielu olimpiad przedmiotowych i 

olimpiad języków obcych. Miarą sukcesu jest fakt, że absolwenci kontynuują kształcenie na 

renomowanych uczelniach w kraju (m.in. w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, Uniwersytecie 

Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 

Politechnice Warszawskiej czy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie), a także za granicą: w Australii, Austrii, Niemczech, USA czy Wielkiej Brytanii.  

Zawsze twierdziłem, że kluczem do sukcesów szkoły są nauczycielskie osobowości, 

autorskie programy nauczania, wsparcie indywidualnych uzdolnień uczniów i rozwój talentów, 

wyspecjalizowana kadra pasjonatów cechująca się otwartym i życzliwym podejściem do młodzieży. 

I takich nauczycieli udało się Varsovii zgromadzić. O tym, że uczniowie w tej szkole czują się 

najlepiej i nie mają potrzeby jej zmieniać, najlepiej świadczy fakt, że 35 absolwentów spędziło w 

Varsovii wszystkie lata szkolne, realizując w niej pełny cykl kształcenia od zerówki po maturę, co 

potwierdzają uzyskane certyfikaty. 

Szkoła uczy tolerancji i rozwija prospołeczne postawy poprzez udział w licznych akcjach 

charytatywnych. Tradycyjnie bierze udział w akcji Szlachetna paczka, wzięła udział we wszystkich 

30. edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierając w 1993 roku (przed denominacją) 

7 725 950 złotych, a w tym roku - 19 683,26. Obecnie wspiera uchodźców z Ukrainy. 
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Od pierwszej matury minęło 28 lat. Pierwsi maturzyści mają już dziś 47 lat. Jednym z nich 

jest Krzysztof Rogalewski (maturzysta 1994). Jego syn Kuba zdawał maturę w tym roku (2022).  

 

  Krzysztof 1994       Kuba 2022 
 

Zapytałem obu z czym im się kojarzy Varsovia i co będą zawsze najmilej wspominać? Obaj 

podkreślili praktycznie to samo, chociaż wzajemnie nie znali swoich odpowiedzi, co świadczy o tym, 

że są to w Varsovii standardy absolutnie niezmienne. 

 

Ojciec: 

Varsovia zawsze będzie mi się kojarzyć z 

najfajniejszymi latami mojego życia, masą 

śmiechu, dobrych wibracji, ogromną liczbą 

przyjaciół, z którymi mam kontakt do dzisiaj. 

Super nauczyciele, sporo nauki, fantastyczne 

wyjazdy do Anglii, na narty, to wszystko 

sprawiło, że te cztery lata były naprawdę extra!!! 

Najmilej wspominam super atmosferę, rodzinną, 

domową, totalnie odmienną niż w innych 

szkołach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z 

Varsovii i dziękuję za edukację syna! 

Syn: 

Varsovia zawsze mi się będzie kojarzyć z 

bardzo fajnymi nauczycielami, którzy zawsze 

byli chętni do pomocy i super osobami, które 

poznałem przez wszystkie lata nauki w tej 

szkole. Najmilej będę wspominał spotkania z 

kolegami i koleżankami z klasy, ponieważ te 

spotkania zawsze miały klimat takiego luzu.  

Oczywiście nigdy nie zapomnę o tym, że 

jestem dumny ze świadectwa z czerwonym 

paskiem i oceny celującej z matematyki.  

 

 

Ja osobiście miałem przyjemność i zaszczyt dołączyć do tego zespołu trzy lata temu. Jestem 

już wprawdzie na emeryturze, ale moje doświadczenie jeszcze się na coś przydaje. Przez trzy lata 

prowadziłem zajęcia z matematyki z klasą licealną ostatniego rocznika pogimnazjalnego i właśnie 

doprowadziłem swoich uczniów do matury. W ten sposób zakończyłem 57 rok mojej pracy 

dydaktycznej i cieszę się, że to właśnie praca w Varsovii stała się ukoronowaniem mojej pracy. Tu 

spotkałem wspaniałe grono pedagogiczne i ambitną młodzież, nie musiałem nikogo pilnować i 

zmuszać do pracy, uczniowie sami chcieli poznać jak najwięcej i jak najlepiej przygotować się do 

studiów w renomowanych uczelniach, nie rzadko zagranicznych. 

W roku szkolnym 1993/94, kiedy powstawała Varsovia, pracowałem w Prywatnym Liceum 

Fundacji Primus, mieszczącym się w gmachu Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego 

(dziś mieści się na Kabatach), a rok później otwierałem wg własnego autorskiego programu  51 

Prywatne LO przy Wyższej Szkole Businessu i Administracji. Szkoła Varsovii była wówczas dla 

mnie inspirującą konkurencją, współpracowaliśmy ze sobą, mieliśmy bardzo podobną wizję szkoły. 

opartą na tych samych ideałach. 51 PLO przestało istnieć wkrótce po moim odejściu, Varsovia 

dzięki stabilnemu kierownictwu i znakomitej kadrze pedagogicznej przetrwała i nadal się rozwija. 

Z okazji jubileuszu 30-lecia życzę dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji ambitnych 

zadań dydaktyczno-wychowawczych. 

Wojciech Dąbrowski 
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30 lat temu… Byli naszymi uczniami 
 

Jak donosił Koktail, poprzednik Varsoviaka, ukazujący się w pierwszych latach istnienia 

szkoły, w wyborach Naj – nauczyciela, przeprowadzonych w 1993 roku zwyciężył Paweł 

Jastrzębski. Równocześnie nauczyciele przyznali uczniom tytuły Pupilek’93. 

 

I miejsce i tytuł Uczennicy nienormalnej (nie dość, że się uczy, to jeszcze dobrze się uczy, 

nie dość, że nienormalna, to jeszcze taki lizus) zajęła Ania Tuszyńska (klasa III c, redaktor naczelna 

Koktailu, przewodnicząca Rady Uczniowskiej). 

 

Pozostali uczniowie zdobyli następujące tytuły: 

 

Uczennica normalna – Marta Dębska (klasa II c, członek Rady Uczniowskiej), 

Szkolny omnibusik – Agnieszka Sokołowska, II a), 

Trefniś – Maciek Wójtowicz Teddy (III e), 

Pikuś – cityman – Piotr Modzelewski (III b), 

Lover Girl (najbardziej reprezentacyjna dziewczyna) – Anita Jaranowska (II c), 

Lover Boy (uwodziciel) – Kuba Tuora Vincent (II d) 

Coccolino (pozytywnie wpływająca na atmosferę w klasie) – Małgosia Piotrowska (III c), 

Wazelina i Homo Arrogantus (jak można było łączyć te cechy?) – Jacek Rybarczyk Misiek (III b), 

Zwolennik – Michał Banaszkiewicz Banan (III c), 

Wizytator (rekordzistka nieobecności) – Luiza Radzikowska (II d), 

Podzwonnik – Amir Krzysztofik (II a), 

Kopista (posiadacz kserokopiarki do produkcji ściągaczek) - Witek Karkowski (III e), 

Buntownik bez powodu – Sebastian Wyszynski, 

Bodyguard (obrońca nauczycieli) - Piotr Kamiński Klakson (III b). 

 

Złota myśl znaleziona w Koktailu (1994): 

 

W starożytnym Rzymie niewolnicy byli używani do najcięższych prac, niektórzy nawet 

jako nauczyciele. 
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KRONIKA OSTATNIEGO PÓŁROCZA 

 
NA POWITANIE NOWEGO ROKU - CIEKAWOSTKA MATEMATYCZNA:  

a2 + b2 + c2 + d2 = 2022 
 

 

CHIŃSKI ROK TYGRYSA (1 lutego 2022 – 21 stycznia 2023) 
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WZIĘLIŚMY UDZIAŁ PO RAZ 30 
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100 DNI PRZED MATURĄ 
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MATURZYŚCI 
 

 
 

KADRA PEDAGOGICZNA 
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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ 
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Tańce, hulanki, swawola… 
 

    
 

   
 

Grono pedagogiczne też zaszalało… 
 

    

13 



XIV Mistrzostwa Warszawy Szkół Niepublicznych  

w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 
 

 
 

W klasyfikacji generalnej szkół zajęliśmy 1 MIEJSCE 
 

    
 

A oto nasi indywidualni zwycięzcy:  
Hanna Polanowska, Ida Siemiończyk, Jan Bitner i Maciej Paziewski 

 

Udział w Łyżwiarskich Czwartkach w sezonie 2021/2022 przypieczętowaliśmy sukcesem zajmując 

II miejsce w klasyfikacji generalnej !!!  Zdobyliśmy również 14 pucharów indywidualnych. 

Łącznie w zawodach wzięło udział 35 uczniów z klas I-VIII. Każdy startujący przyczynił się do 

sukcesu naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych 

zawodów. Do zobaczenia w następnym sezonie. 
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DEMONY WOJNY 

Niepokoju demony wypłynęły na niebo  

Łakomie zabierając powietrze. 

Kosmiczna próżnia, zatkana korkiem butelka 

Jako duszna pułapka na szczury, uczucia człowieka. 

Człowieczeństwo jednak dawno uleciało 

Jako niechciana woń sfermentowanej pustki. 

 

Cisza i łamiąca się przepona jako krzyk milczenia,  

Zwały gruzów, myśli zalegają w powietrzu  

Posucha, pustynia bez wody chociaż obok strumień. 

Co z tego? Na co umarłemu woda? 

 

Ludzie żyją, a jednak coraz częściej martwi.  

Łamie się przepona.  

Szklisty wzrok zniekształca obraz, 

Bo choć błyski są za taflą szkła  

A syreny wyją tylko w uszach, 

Nie spadają bomby, tylko myśli,  

To nie wiemy jak i kiedy  

rzeczywistość wyciągnie po nas dłoń, 

A ludzie ze zdjęć odwiedzą nas w naszych snach.  

Filip Mełgieś (klasa 3c LO) 
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ŚWIĘTUJEMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY PI  
 

 
 

27 kwietnia: PINK & KICZ WEDNESDAY - ODROBINA SZALEŃSTWA  
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MAJ 2022. ZIELONA SZKOŁA 
 

 
 

Międzynarodowa Olimpiada  

Geograficzna Bee.  
 

 
 

Nasi piątoklasiści zajęli III miejsce 
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28 KWIETNIA 2022: POŻEGNANIE MATURZYSTÓW  

 
 

TEGOROCZNI ABSOLWENCI 6 NLO – MATURZYŚCI 2022 
 

KLASA 3 A KLASA 3 B KLASA 3 C 

Marysia Bitner 

Marta Jakubczak 

Julek Kierkowski 

Szymon Konarski 

Karolina Kordas 

Filip Kupidłowski 

Ola Mąkólska 

Tosia Nowacka 

Marta Pietrzak 

Julek Półtorak 

Ania Saloni 

Maya Smith 

Basia Blank 

Kasia Dunaj 

Franek Jurzak 

Michał Kaniewski 

Marcel Kędzierski 

Mikołaj Kubacki 

Bruno Kuś 

Hania Polanowska 

Kuba Rogalewski 

Maciek Rybicki 

Mikołaj Stokłosa 

Patrycja Bartczak 

Julia Gralińska 

Viktoria Kostyuchok 

Filip Mełgieś 

Nikola Ossowska 

Emilia Pełszyk 

Patrycja Sujecka 

Karolina Szweda 

Natalia Wardzińska  

Damian Wasilewski 
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Napisz do nas. Redaguj z nami. 
 

Przyślij swój artykuł, reportaż, wiersz, 

opowiadanie, recenzję, wspomnienia… 

 
 

Adres redakcji: 6 NLO Fundacji Varsovia 

02-743 Warszawa, ul. J. S. Bacha 2 

 


