
Historia 80-tki sięga lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Przed wojną i w czasie okupacji Szkoła 

Powszechna nr 80 mieściła się przy ul. Dobrej 68, w budynku, którego dzisiaj już nie ma. Po wojnie, z 

powodu braku nauczycieli oraz odpowiedniego lokalu szkoła musiała na krótki czas zawiesić swoją 

działalność. Dzięki staraniom kilkorga zapaleńców już pod koniec lat czterdziestych uzyskano zgodę 

na zajęcie jednopiętrowego budynku przy ul. Wiśniowej 4 (obecnie ul. Sieciechowska) i szkoła mogła 

wznowić swoją działalność pedagogiczną. Szybko okazało się, że budynek szkolny jest zbyt mały - 

zajęcia odbywały się na trzy zmiany. Przy pomocy władz oświatowych i dużym zaangażowaniu 

społeczności lokalnej w roku 1952 szkoła przeniosła się do większego pomieszczenia. Był to duży 

barak przeniesiony z Ogrodu Saskiego. Odbywały się tu nie tylko lekcje dla dzieci, ale również 

spotkania, wieczorki, przedstawienia dla okolicznych mieszkańców. 

25 września 1965 roku wydano orzeczenie organizacyjne, w którym Wydział Oświaty i Wychowania 

Warszawa – Żoliborz stwierdza, że Szkoła Podstawowa nr 80 mieścić się będzie w nowym budynku 

przy ul. Aspekt 48. 14 października 1967 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego, a 

1 września 1968 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne. Byli nauczyciele naszej szkoły wspominają, 

że w akcji przenoszenia szkoły do nowego gmachu brała udział nie tylko młodzież, ale cała 

społeczność Wawrzyszewa. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Wojciech Kuczkowski. W roku 

1982, po śmierci pisarki Marii Kownackiej, ówczesna dyrektor szkoły, pani Elżbieta Ponewczyńska, 

rozpoczęła starania o nadanie jej imienia szkole. I tak „…wszem wobec i każdemu z osobna 

wiadomym czynimy, iż w dniu dzisiejszym – 27 maya Anno Domini 1983 – Szkoła Podstawowa przy 

ul. Aspekt w mieście stołecznym Warszawa, dotychczas bezimienna a jedynie numerem 80 

oznaczona, imię Marii Kownackiej, Czcigodnej Literatki Naszej i Wielkiej Patriotki, uczącej młodzież 

jak Ojczyznę kochać należy, otrzymuje.” Tego samego dnia Komitet Rodzicielski na ręce pani 

dyrektor przekazał ufundowany przez siebie Sztandar. Od 1 września 2010 roku naszą szkołą kieruje 

pani Beata Sinicyn, podtrzymując jej najlepsze tradycje. 80-tka jest ciągle szkołą bliską i przyjazną nie 

tylko dzieciom, ale i całemu środowisku lokalnemu. 


