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WCZORAJ I DZIŚ NASZEJ SZKOŁY
Wspomnienia absolwentów i my o naszej 25 letniej szkole :-)
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Ostatni w tym roku szkolnym numer Super Budy chcemy poświęcić
wspomnieniom, ale i planom, a może nawet marzeniom o tym, jak
mogłaby wyglądać nasza szkoła w przyszłości– za 20, 30 czy 50 lat.
Zaczniemy o tego, co było, czyli od naszych znakomitych absolwentów. Kilku z nich napisało do nas, o kilku sami wyszukaliśmy informacje. Wszyscy są niesamowici i może warto ich naśladować.
Niektórzy z nich są już rodzicami dzieci, które uczą się w naszej
szkole. Oto oni:))

ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY
Ilona Krzywicka
W 1999 r. ukończyła Szkołę Podstawową nr 74
w Szczecinie. Kiedy na uroczystości zakończenia
szkoły zaśpiewała z koleżanką, nikt nie
pr zypuszczał,
że już za kilka
lat – w 2009
roku
ukończy
z wyróżnieniem
Akademię Muzyczną w Poznaniu. To właśnie Ilona Krzywicka , absolwentka naszej szkoły - sopran młodego pokolenia
– od kilku lat zdobywająca uznanie na scenach
w kraju i za granicą.
Zadebiutowała jeszcze podczas studiów tytułową
rolą w operze „Halka” S. Moniuszki. W roku 2009
została wybrana spośród 350 kandydatów jako solistka studia operowego Atelier Lyrique przy Operze
Narodowej w Paryżu, nagrodzona prestiżową nagrodą „Prix Lyrique L’ AROP 2012″ ( najlepsza solistka sezonu). W latach 2009-2012 kreowała wiele
ról na wielu francuskich scenach, ponadto występowała w koncertach w Palais Garnier z Orkiestrą
Opery Narodowej w Paryżu a także w Villa Medici

w Rzymie, Londynie , Grecji,
Francji, Rosji, Austrii, Niemczech i na Litwie. Ilona Krzywicka jest laureatką wielu nagród
krajowych i zagranicznych.
Umiejętności wokalne doskonali uczestnicząc
w mistrzowskich kursach wokalnych i interpretacyjnych w kraju i za granicą prowadzonych przez wybitne autorytety wokalne.
Ostatnio mieszkańcy Szczecina mieli okazję wysłu-

chać Ilony Krzywickiej w Madame Butterfly G. Pucciniego w Operze Na Zamku w Szczecinie.
Kiedy zbierałam informacje o absolwentce naszej
szkoły, zastanawiałam się, jak o niej mówić, czy wypada po prostu po imieniu: Ilona, czy bardziej oficjalnie. Stwierdziłam, że to nie jest ważne. Ważne
jest to, że była uczennicą naszej szkoły i że jesteśmy z niej bardzo dumni. Życzymy dalszych sukcesów!
Informacje dla SUPER BUDY zebrała Anna Sobańska
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Kamil Grosicki
Kamil Paweł Grosicki urodził się 8
czerwca 1988 roku w Szczecinie,

a w roku 1995 rozpoczął naukę
w naszej szkole. Ukończył ją w
roku 2001. Znamy go wszyscy, to
piłkarz grający w angielskim klubie Hull City i w reprezentacji Pol-

ski na pozycji napastnika lub pomocnika. Uczestniczył w Mistrzostwach Europy 2012 i 2016. Swoją karierę piłkarską zaczynał od
drużyny trampkarzy w Pogoni
Szczecin, następnie grał w juniorach skąd trafił do IV-ligowych rezerw pierwszej drużyny. Wiosną
sezonu 2005/2006 zakwalifikował
się do szerokiej kadry zespołu Iligowego.
Rok później trafił
do Legii Warszawa. W lutym 2008
roku został wypożyczony z opcją
pierwokupu do szwajcarskiego FC
Sion. Po powrocie do Polski,
w grudniu 2008 został wypożyczony, a następnie wykupiony za
pół miliony przez Jagiellonię Bia-

Daniel Kocuj

łystok. W 2011 roku przeszedł do
tureckiego Sivassporu. Po 3 latach występował w francuskim
klubie Stade Rennais. Od stycznia 2017 roku jest zawodnikiem
angielskiego klubu Hull City,
w Premier League.
Jesteśmy dumni z naszego absolwenta. Życzymy Ci Kamilu dalszych sukcesów.
Jan Kańka VIB

sem trafiłem na społeczność rowerową i zostałem
tutaj dłużej popracować w sklepie rowerowym - mówi wyraźnie zadowolony.”
A oto, co powiedział naszym czytelnikom:

Słowo o strachu

O Danielu najlepiej świadczy fragment wywiadu,
jakiego udzielił TVN24bis:
„Niesamowita podróż mieszkańca Szczecina. - Wy-

brałem Sydney i postanowiłem, że pokonam tą odległość rowerem - mówi w programie "Otwarcie
Dnia" w TVN24 BiS Daniel Kocuj z Bike2Be.net.
Podróż zaczęła się 30 stycznia 2015 roku, a swój
powrót do Szczecina rowerzysta zapowiada na
kwiecień 2018 roku. W trakcie jazdy Kocuj "robi
przystanki na wolontariat albo żeby się czegoś nauczyć" jak choćby w Kuala Lumpur. - Myślałem, że
zajrzę tu tylko po parę części rowerowych, tymcza-

Kiedy byłem dzieckiem, rodzice wysyłali
mnie na kolonie i obozy letnie każdego lata. Nie
w jedno miejsce lecz w trzy podczas jednych
wakacji. Trzy tygodnie w Międzywodziu, dwa
w Barlinku i trzy w Świdwinie. To wcale nie znaczy, że od początku lubiłem jeździć na kolonie.
Szczerze powiedziawszy nienawidziłem, szczególnie samych początków. Nie znałem nikogo i
nie miałem ochoty nikogo poznawać. Dobrze
mi było w domu z rodzicami i siostrą i nie rozumiałem dlaczego jestem wysyłany w nowe
miejsce z nieznanymi mi ludźmi. Nie dogadywałem się z innymi dziećmi. Z wychowawcami
nie było lepiej; wielu z nich miało po dziurki
w nosie tego rozwydrzonego dzieciaka, który
ryczy zamiast się dobrze bawić. Nikt nie rozumiał dlaczego płaczę, nawet ja sam.
Pamiętam tę historię jakby wydarzyła się
wczoraj. Będąc na obozie pod namiotami,
w Dziwnówku, rozmawiałem z mamą przez telefon w budce telefonicznej, płacząc jak zwykle,
gdy zapytała: Czy chcesz abyśmy po Ciebie
przyjechali? Możemy Cię stamtąd zabrać w naj-
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bliższy weekend. Wtedy zdałem sobie sprawę,
że powrót z kolonii przed jej końcem uczyniłby
ze mnie tchórza, a to niechlubna rzecz dla dziesięciolatka, szczególnie takiego jak ja, wychowanego
na filmach Powrót do Przyszłości i Siedmiu wspaniałych. Pomyślałem, że jeśli nie wytrzymam na głupim obozie letnim to jak ja poradzę sobie później
w życiu? Olśniony tą myślą, zamiast odpowiedzieć
mamie zgodnie z tym co czułem, że tak, chcę wrócić do domu, otarłem łzy, wydmuchałem nos i powiedziałem: Nie. Zostanę tutaj do końca.
Rok przed wyjazdem do Australii, gdy jeszcze pomysł na tę konkretną wyprawę w ogóle nie
istniał, żeglowałem z Wysp Kanaryjskich do Hiszpanii kontynentalnej. Warunki były naprawdę ciężkie:
sztorm 8-9 w skali Beauforta, wiatr 40 m/s, czarna
noc i pięciu facetów na dwudziestopięcioletnim,
zdezelowanym jachcie, przeprowadzanym przez
nas właśnie do kapitalnego remontu. Łajba przeciekała jak sito, woda zalewała elektrykę, co chwilę
coś się psuło. W końcu padło radio. Obudziłem się,
gdy rzuciło mną o sufit. Zbliżała się moja wachta.
To znaczy, że podczas tego piekła, które się najwyraźniej komuś wymknęło spod kontroli, miałem
wyjść na zewnątrz, chwycić ster, być sam na sam
z żywiołem i spojrzeć diabłu w oczy. Bałem się. Nie
pamiętam kiedy ostatni raz tak potwornie się bałem.
Stwierdziłem, że nie dam rady, że wysiadam w
pierwszym porcie i dotrę do Gibraltaru choćby na
wielbłądzie przez pustynię, byle bym nie musiał się
już tak bać. Lecz wtedy przypomniałem sobie, czego nauczył mnie o strachu pisarz Yann Mantel:

I pomyślałem: jeśli nie poradzę sobie na głupiej łodzi, to jak ja poradzę sobie w życiu?
Istnieją dwa powody, które nie pozwalają
ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek
nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń
staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej
spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach
przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do cze-

go przywykli. Strach. Reakcja sprawiająca, że wiele
osób nie podejmuje działania, choć w głębi duszy
czują, że to mogłoby je wyzwolić. Jesteśmy jak ptak
w klatce, w której otworzono drzwiczki i z której możemy w każdej chwili wyfrunąć w poszukiwaniu
spełnienia. Strach sprawia jednak, że wynajdujemy
„Muszę powiedzieć słowo o strachu. (Strach) wszelkie możliwe powody, by tego nie zrobić.

jest jedynym prawdziwym przeciwnikiem życia. Tylko strach może pokonać życie. Jest sprytnym, zdradliwym przeciwnikiem, jak dobrze to wiem. Nie ma
przyzwoitości, nie szanuje żadnych praw lub konwencji, nie wykazuje żadnej litości. Idzie bezpośrednio do najsłabszego miejsca, które odnajduje z niepokojącą łatwością.
Wszystko zaczyna się
w głowie, zawsze ...
więc trzeba ciężko
walczyć,
aby
to
ubrać w słowa. Musisz ciężko walczyć,
aby skierować światło słów na strach.
Bo jeśli nie, jeśli twój
strach stanie się niemą ciemnością, której możesz unikać, a możesz zapomnieć, to otworzysz się na kolejne ataki strachu,
ponieważ nigdy tak naprawdę nie podjąłeś walki z
przeciwnikiem, który cię pokonał.”

Daniel Kocuj ukończył jeszcze ośmioklasową (ostatni rok) Szkołę Podstawową nr 74 w roku
2000. W 2009 roku ukończył studia na uniwersytecie
Heriot-Watt w Edynburgu. Kierunek: Biznes i Języki.
Następnie pracował dla Apple w Warszawie.
W styczniu 2015 roku zamknął
swoje dotychczasowe życie i wyruszył w wymarzoną podróż: poleciał do Sydney i stamtąd rowerem wraca do rodzinnego Szczecina. Do tej pory był w Australii,
Indonezji, Malezji, na Filipinach,
w Birmie, Indiach, Nepalu, Japonii, Kambodży i Tajlandii – przejechał w sumie ponad 13000 kilometrów. Jego przygody można
śledzić na www.bike2be.net oraz
na kanale youtube o tej samej nazwie.
Cały wywiad z Danielem można przeczytać
na stronie: : http://tvn24bis.pl/wideo/myslalem-ze-

zajrze-tu-tylko-po-pare-czesci-z-sydney-doszczecina-rowerem,1521449.html
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JUSTYNA TERPIC

1 września 1991 roku jako dziewięciolatka stanęłam przed
drzwiami nowej, wielkiej szkoły,
do której chodziłam przez kolejne
sześć lat. Uwielbiałam chodzić

ANNA GRUSZEWSKA

Nazywam się Anna Gruszewska,
jestem absolwentką Szkoły
Podstawowej nr 74, którą zawsze
ciepło wspominam. Nie tylko
dlatego, że tu nawiązałam
pierwsze dziecięce przyjażnie, ale
też ze względu na miłą, pełna
życzliwości atmosferę.
Po ukończeniu Szkoły
Podstawowej nr 74 uczęszczałam

na rajdy. Lubiłam lekcje języka
polskiego prowadzone przez panią Bożenę Gąsiorek oraz ciekawe lekcje historii z panią Jolantę
Kuźbik. Nie zapomnę lekcji fizyki
z wymagającą panią L. Borkowską. Nie wymienię tu wszystkich
nauczycieli, ale proszę mi wierzyć,
że pamiętam każdego. Mój syn
Cyprian zaczął uczęszczać
do Szkoły Podstawowej nr 74
w 2012 roku, nie wyobrażałam
sobie, by było inaczej. Zmiany i
organizacja zajęć w szkole pozytywnie mnie zaskoczyły i czekam
na więcej. Obiekt sportowy, klasy
integracyjne, zajęcia dodatkowe i
sobotnie rajdy. Cieszę się, że jest
propagowany zdrowy tryb życia.

Wiedza z zakresu ekologii jest
również przydatna uczniom. Dzieje się dużo: wycieczki, festiwale,
konkursy i oczywiście sukcesy...
Dużo można wymieniać, dlatego
warto wejść na stronę internetową
szkoły, która tętni życiem. Szkoła
dzięki temu, że jest duża, uczy
funkcjonowania i życia w większej
społeczności. Uważam, że jest to
plus. Ja ze swojej strony życzę
powodzenia, sukcesów dla dyrekcji, grona pedagogicznego
i wszystkich pracowników. Pamiętajmy o najważniejszych,
o uczniach, bo bez nich nie byłoby
tej szkoły.

do Liceum Ogólnokształcącego Nr
2 w Szczecinie, a następnie
studiowałam filologię angielską
na Uniwersytecie Szczecińskim).
Rok po skończeniustudiów
wyjechałam do Grecji, gdzie
pracowałam jako wolontariuszka
w konnepatrole. Nasze działania
polegały na
wczesnym
wykrywaniu pożarów lasów.
Później pracowałam jako
nauczycielka języka angielskiego
w Barcelonie, w Katalonii,
i w Pamplonie, w Kraju Basków.
Sześć lat temu przeprowadziłam
się do Bretanii, w okolice Rennes,
gdzie
ukończyłam studia
magisterskie i doktoranckie
(lingwistyka). Aktualnie pracuję
jako nauczycielka języka
angielskiego i hiszpańskiego
w Rennes, między innymi
w więzieniu dla kobiet w tym
mieście, które jest największym
więzieniem tego typu w Europie.
Wolny czas spędzam między

innymi z Pookie, piękną klaczą
rasy W elsh Cob, z którą
praktykujemy tzw. Equitation
ethologique, czyli jazdę konną
w pełnym poszanowaniu natury
i potrzeb koni, często bez
wędzidła. Obie to uwielbiamy.
Serdecznie pozdrawiam uczniów

Pozdrawiam!

i nauczycieli z mojej dawnwj
szkoły! Życzę powodzenia
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OLA SUSZCZYŃSKA

Jestem absolwentka Politologii na Uniwersytecie
Szczecińskim. Pracę na temat roli kobiety w religii
muzułmańskiej obroniłam 8 lat temu. Materiały
do niej w dużej mierze zebrałam podczas wymiany
studenckiej w Turcji oraz podróżując po Syrii i Jordanii.
Obecnie mieszkam w Londynie, gdzie pracuję jako
Program Manager w Duke Corporate Education –
firmie zajmującej sie szkoleniami managerów
w międzynarodowych korporacjach takich jak Google, Nokia czy Rolls-Royce. Uwielbiam poznawać
nowe kultury i zwiedzać nowe miejsca, dlatego moja praca sprawia mi wiele radości. W tym roku zostałam zaangażowana do koordynowania szkoleń
w Stanach Zjednoczonych, kilku krajach Europy
oraz w Indiach.

Nazywam sie Ola
Suszczyńska. Naukę w szkole podstawowej
rozpoczęłam w 1990 roku – roku otwarcia
SP74. Początkowo
chodziłam do klasy
Pani Danuty Matulki, później moimi
wychowawczyniami
były Panie: Lilianna Majchrzak, Pani Julita Pilecka
i Pani Bożena Gąsiorek.
Zawsze interesowałam sie historią i przedmiotami
humanistycznymi. Bardzo lubiłam tez grać w szkolnym teatrze. W SP 74 mogłam te moje zainteresoPozdrawiam nauczycieli i młodszych
wania realizować.
ze Szkoły Podstawowej nr 74!

Monika
Żełudziewicz
Witam!

kolegów

nie, które trwają do dnia dzisiejszego. Byłam zawsze najmniejsza w klasie, ale za to najbardziej rozgadana :) Po ukończeniu Liceum nr IX i później Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej
przeprowadziłam sie do słonecznej Kalifornii. Tu też
ukończyłam kolejną szkołę na lokalnym Uniwersytecie i od siedmiu lat pracuję jako manager w dziale
księgowości dla firmy prawniczej w Newport Beach.
W wolnych chwilach uwielbiam podróżować, chodzić po górach i pomagać w schronisku dla zwierząt.

Mam na imię Monika
i
byłam
jednym
z pierwszych uczniów
którzy
przekroczyli
próg Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie. Przez sześć lat
pobytu w tej szkole Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczniów i nanawiązałam przyjaź- uczycieli z mojej dawnej szkoły!
Życzę wielu sukcesów!
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Marta Maliniewicz
znana

również

jako

Malina

W czasie gdy
chodziła do naszej szkoły, była
znana z talentu
aktorskiego i rec yt at or sk i eg o .
Nauczyciele,
którzy
wtedy
uczyli, pamiętają
ją
przede
wszystkim z roli
Wasi z monodramie
wg
M. Zoszczenki
pt.
„Aktorka”,
w którym potrafiła i wzruszyć,
i
rozbawić,
a przede wszystkim zaskoczyć dojrzałością interpretacji niełatwego przecież tekstu. Oto, co nam
powiedziała dzisiaj:

gdzie spędziłam jedną trzecią życia. Gdybym miała
wybrać, co najbardziej utkwiło mi w pamięci podczas ośmiu lat uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 74, to z pewnością były to chwile spędzone
na scenie szkolnego teatrzyku, konkursy recytatorskie no i oczywiście teatralne monologi Wasi. Choć
przez cały okres szkoły podstawowej byłam mocno
przekonana, że moja kariera to aktorstwo i prawie
udało mi się przekonać do tego całą moją rodzinę,
to jednak moje życie sprowadziło mnie na zupełnie
inną ścieżkę. Kreatywność to wciąż ważna część
mojej profesjonalnej rzeczywistości, ale zamiast na
scenie, urzęduję w kuchni. Po kilku latach w Niemczech, cudownych miesiącach we Włoszech i podróżach po świecie, po kursie na spawacza i konstruowaniu metalowych dekoracji do spektakli,
w końcu zdałam sobie sprawę że bardzo lubię gotować, więc postanowiłam, że chcę robić to każdego
dnia. Skończyłam trzyletnią szkołę kucharską
w Niemczech, przepracowałam cztery lata na prywatnym jachcie w Monako i dzisiaj gotuję zdrową
kolorową żywność z regionalnych produktów
na różnorodne okazje. Moje marzenie i cel to otworzenie małego hoteliku na “końcu świata” z dużym
ogrodem, gdzie po prostu jest pięknie i pysznie.

Właśnie minęło trzynaście lat od kiedy wyjechałam
z Polski i ponad dwadzieścia lat od pierwszego dnia Pozdrawiam nauczycieli, uczniów obecnych oraz
w szkole podstawowej przy Puszczy Bukowej, absolwentów Szkoły Podstawowej nr 74 :-)

Jowita Maria Szpiczak z domu Piątek
Pamiętam wszystko, jakby to było
niedawno, a wydarzenia te miały
miejsce ćwierć wieku temu…
Był piękny wrzesień 1990 roku.
Wszyscy uczniowie, ja również,
bardzo się ekscytowaliśmy pójściem do NOWEJ SZKOŁY. Dla
nas było to duże wyzwanie, wszyscy zostaliśmy przeniesieni

ze Szkoły Podstawowej nr 37
na osiedlu Słonecznym do tej tu
nowo pobudowanej na osiedlu
Bukowym. Nasz rocznik 1981 zaczynał drugi etap edukacji już w
czystej, pachnącej świeżością
szkole. Wszystko było nowe: Nowe mury, nowy rozdział nauki, nowi nauczyciele… totalnie od początku. Tak właśnie wyglądałam
pozując do zdjęcia legitymacyjnego. Dziewczyneczka z dużymi,
pełnymi lęku oczyma. Czemu lęku? Ponieważ wszystko, co nowe
jest pociągające, a jednocześnie
przepełnione obawami. Szkoła 74
była ogromna (taka się wydaje
drobnej i cichej uczennicy).
Uczyło się tu nas około tysiąca
uczniów wszystkich klas, a był to

system ośmioklasowy. Moja klasa
liczyła 28 uczniów, więc podobnie
jak dzisiejsze klasy. Byliśmy klasą
psotników, no wiadomo, nie wszyscy, ale mieliśmy takie miano
dzięki kilu wyczynom moich kolegów. Chodziliśmy do klasy e. Wychowawczynią mojej klasy była
Pani Krystyna Woźniakowska,
kobieta energiczna i pełna uroku
osobistego, który zachowała
do dziś.

Str. 8

W czasach, gdy ja chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 74, uroczyste zakończenia roku szkolnego
odbywały się na korytarzu, gdyż nie było jeszcze
obiektu sportowego. Natomiast rozpoczęcia roku
szkolnego odbywały się na boisku do koszykówki.
Lata mijały, my się uczyliśmy od wspaniałych nauczycieli: Pani Ewa Radomska (była dyrektor SP
74) nauczała nas historii i wos-u, Pani Elżbieta Dułak – fizyki, Pani Ewa Osojca muzyki, Pani Karcz
początkowo biologii, potem zastąpiła Ją Pani Ambrozik, Pani Kowalewska- geografii i wielu innych,
którzy już tu nie uczą, a byli równie wspaniali.
Przerwy mijały na wspólnych rozmowach i grach
koleżeńskich. Bawiliśmy się wspaniale, choć czasem dochodziło do małych wypadków, np. podczas
grania w gumę koleżanka Ewa skacząc bez obuwia, poślizgnęła się i …wbiła górne jedynki w podłogę. Ewa straciła zęby, ale nikogo to nie zniechęciło
do kolejnych zabaw. Kiedyś, gdy szłam po mojego
syna do klasy, widziałam ten stary ślad na gumowej
podłodze pod salą 209 i wspomnienia wróciły.
W dzisiejszej sali plastyki kiedyś była sala kuchenna i podczas lekcji techniki my, dziewczęta, gotowałyśmy zupy, piekłyśmy ciasta i robiłyśmy sałatki,
którymi częstowałyśmy naszych kolegów.
Szkoda, że czas tak szybko płynie. Miło jednak, gdy
zostają wspomnienia, głownie te dobre.
Mój syn rozpoczął naukę jako sześciolatek w roku
2011. Dla niego też wszystko było ogromne i nowe,
ale szedł do szkoły podobnie jak ja kiedyś z chęcią
i nadzieją.
Mojego syna też uczyli lub uczą dalej moi nauczyciele - Pani Karcz i Pani Osojca.
W kolejnym roku szkolnym Tobiasz rozpocznie
siódmą klasę, więc i on tak jak ja będzie kończył
ośmioklasową podstawówkę.
Życie koło zatoczyło, upłynęło tyle lat, a dla mnie
czas jakby stanął w miejscu. Poza modernizacją
budynku szkoły (nowa elewacja), budową obiektu
sportowego, czy nowocześniejszym wyposażeniem
klas, zmian nie zaszło aż tak wiele. Szkoła Podstawowa Nr 74 na Bukowym dla mnie pozostała tą
sprzed 25 lat,
Ogromnym zaszczytem byłoby dla mnie wziąć
udział w uroczystości obchodów 25- lecia szkoły,

stanąć obok dawnych kolegów i koleżanek, zobaczyć te wszystkie osoby: dawną panią dyrektor, nauczycieli, i innych absolwentów.
Wspomnienia opracowła: Jowita Maria Szpiczak z
domu Piątek J
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MIĘDZY NAMI TWÓRCAMI
Jubileusze przede wszystkim nastrajają do wspomnień, a
le niektórzy popadają wtedy w liryczny nastrój. I piszą wiersze.
Kilkoro uczniów klas czwartych napisało utwory poetyckie o naszej
Szkoła
Na osiedlu Bukowym stoi szkoła zielona.
Wszystkich dzieci z okolicy ulubiona.
Obok jest ścieżka, na której liście brzóz migoczą
i droga do szkoły wygląda uroczo.
A w stołówce szkolnej są pyszne potrawy,
A po obiedzie zawsze odrobina zabawy.
Wszyscy szkołę tę kochają,
choć nie zawsze się przyznają.
Wspominać ją będą mile,
bo spędzili tu zabawne chwile.
Kornelia Łączyńska

Wiersz o szkole
Nasza szkoła jest już stara,
ale nadal jest wspaniała.
Przez dwadzieścia pięć już lat,
razem poznajemy świat.
Uczniowie są tu wspaniali,
ponieważ nauczyciele ich wychowali.
za Girer i Agata Olejnik

Nasza szkoła
Nasza szkoła jest wesoła,
pełno w niej dzieci dookoła.
Trzeba tutaj czytać, liczyć,
a na wf-ie dobrze ćwiczyć.
Tu obiadki dobre mamy,
wszyscy je chętnie zjadamy.
Nasze Panie są kochane,
zerkają na nas zatroskane.
Gdy uczniowie łobuzują
Od razu do dziennika uwagi wlatują.
A rodzice dziennik elektroniczny mają
i z ochotą do niego zaglądają.
Julia Chłapowska

Zielona szkoła
Nasza szkoła jest zielona
i mundurki są jak ona.
Mądra szkoła nas rozwija!
Tutaj czas szybko upływa.
Tu przyjaciół mamy wielu,
Nikt nie myśli o nudzeniu!
Mimo że ma już dwadzieścia pięć lat
wciąż pokazuje nam jaki piękny jest świat.
Natalia Młynarczyk

Szkoła
Nasza szkoła jest wesoła,
Na Orliku robię koła.
I piłkarzy tutaj mamy,
koszykarzy, i siatkarzy,
i kolarzy jest tu wielu.
Nie zapomnij przyjacielu!
Festyny są tu liczne,
Takie piękne oraz śliczne!
Już 25 lat za nami
i za naszymi nauczycielami.
Julia Nawara i Agata Nowicka
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Jedni piszą wiersze, inni proponują nowe rozwiązania mogące uczynić
szkołę miejscem przyjaznym dla każdego. Są wśród nas także… wizjonerzy. Ciekawe, czy ich przepowiednie się sprawdzą. Sprawdźcie, jakie
pomysły mają nasi koledzy.

Szkoła
MAM POMYSŁ!!!

w oczach ucznia

Uważam, że w szkole częściej trzeba
Przez większość uczniów jest postrzegana źle. Po
wprowadzać zmiany. Mam kilka pomysłów, które
prostu jej nie lubią, lecz gdyby nie szkoła, nie byłoby
mogą zainteresować każdego ucznia. Oto one:
uczonych ludzi, a wtedy brakłoby nam m.in. Laptopów, konsol, smartfonów, telewizorów,
1.Szczęśliwy numerek.
a nawet samochodów. Gdyby nie było szkoły, nie
2.Tablica odliczająca dni do wakacji/ferii.
mielibyśmy znajomych, a w dalszym życiu byłoby
3.Dozownik z wodą na każdym korytarzu.
nam trudno, ponieważ za granicą nie dogadaliby4.Zmiana dzwonka co 2 miesiące.
śmy się, w sklepie nie wiedzielibyśmy, ile to 2zł, ile
reszty mamy dostać. Niektóre osoby myślą, że za5.Szatnia na hulajnogi, rowery, deskorolki,
jęcia techniczne, plastyka, muzyka nie są potrzebitp.
ne, ale mylą się. Gdyby nie zajęcia techniczne, nie
6.Dostęp do obiektu sportowego w czasie
znalibyśmy przepisów drogowych oraz
nie
przerwy obiadowej.
wiedzielibyśmy, jakie trzeba mieć wyposażenie ro7.Wyjścia do kina, teatru, parku trampolin
werowe, abyśmy byli bezpieczni. Plastyka też jest
itp. trzy razy w semestrze.
potrzebna. Gdyby nie plastyka, nie rozróżnialiby8.Klub książki lub gier komputerowych.
śmy barw oraz kolorów ciepłych i zimnych. Muzyka
9. Tablica z poradami dla uczniów.
bardzo rozwija pasje i dzięki lekcjom muzyka zainteresowała nawet nas. Na przerwach niestety zdarza10. Sala kinowa, czyli zbiórka osób chętją sie bójki, które nieraz się źle kończą. Jedną nanych do oglądania filmów w każdy piąwet widzieliśmy, a sprawca poszedł do pani Dyrektek.
tor. Ja na przerwach np. gram w tenisa stołowego
Liczę na to, że może pani Dyrektor spodoba się któraś
lub układam kostkę Rubika .
z zaprezentowanych tutaj propozycji i zgodzi się je wproConor Kupis I Kacper
wadzić.

Humor szkolny

*

Rozmawia dwóch przedszkolaNa boisku szkolnym rozmawia ków:
dwóch kolegów:
- Gdzie się urodziłeś?
- Wiesz, wczoraj rzucałem mone- - Na wsi. A ty?
tą z postanowieniem, że jeśli wy- - W szpitalu?
padnie reszka, to wezmę się do - A co ci było?
nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
-I co, wypadł ci orzeł?
-Tak, ale dopiero za piątym razem.

*
Podczas długiej przerwy Krzyś
przestępuje z nogi na nogę.
- Co ci się stało? - pyta kolega.
- Muszę iść do toalety, ale prze-

cież nie będę sobie na to psuł
przerwy!
*
Młodszy syn państwa chwali się
przed kolegami:
- Moja mama jeździ samochodem
jak piorun.!
- Tak szybko?
- No nie, tak często wali w drzewo.
Źródło : „Nowiny”
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Jak będzie wyglądała szkoła za 25 lat? Może tak:)
Dziwne wizje szkoły
za kolejne
dwadzieścia pięć lat…
Za dwadzieścia pięć lat szkoła
będzie wielkim wieżowcem, który
składa się z pięćdziesięciu pięter.
Na każdym piętrze będzie sala
komputerowa, sale do języka polskiego, sale do matematyki, przyrody, języka angielskiego i wychowania-fizycznego. Nauczyciele
będą robotami, a za następne
dwadzieścia pięć lat szkołę opanuje UFO.
Patrycja Guzdraj i Daniel Turbo

*

opatrzony w klimatyzację, a
uczniowie będą mogli nosić rozpuszczone włosy i malować paznokcie.
Ania Markowska i Marcel Śmiałek

Moje wyobrażenia na temat szkoły są związane przede wszystkim
z wygodą i elektroniką. Szkoła
będzie dużym, nowoczesnym budynkiem. Jej ściany będą lśniły
białymi, jasnymi kolorami. Sale
lekcyjne będą duże i przestronne.
Oczywiście nie będzie książek
tylko lekkie i ultranowoczesne
komputery.
Karolina Puchalska

Moja szkoła za 25 lat będzie bardzo nowoczesna. Będą w niej masujące fotele dla uczniów i nauczycieli. Nie będzie zeszytów i
książek w formie papierowej tylko
tablety i laptopy.

*

Chciałabym, żeby za 25 lat w klasach było więcej kolorów. Piątek
nadal będzie dniem bez mundurka, a może nawet już ich nie będzie! Na pewno też nie będzie już
Aleksandra Kozicka
kolejek w stołówce szkolnej, bo
obiady będą wydawać roboty.
*
Wszystko będzie się działo dwa
Według nas za 25 lat w naszej razy szybciej.
szkole na lekcjach wychowania- Marta Jankowska
fizycznego uczniowie będą korzystać z wirtualnych okularów, które
*
przeniosą ich w dowolną rzeczywistość. Na języku polskim bę- W SP 74 za dwadzieścia pięć lat
dziemy korzystać z lekkich, prze- będzie automat, który ma tabletki
nośnych komputerów. Na mate- na wszystko. Będzie można dzięki
matyce dozwolone będą kalkula- małej tabletce poradzić sobie z
tory, a na językach obcych spe- każdym przedmiotem. Na korytacjalne maszyny będą wtłaczać rzach będą roboty, które będą słubezboleśnie wszystkie słówka do żyły pomocą. Do szkoły będziemy
mogli przynosić zwierzęta.
głowy.
W stołówce dozwolone będą fast
foody. Budynek szkoły będzie za-

Anna Sobańska

Za 25 lat nasza szkoła będzie latającą szkołą. Na dachu budynku
będzie wielki basen. W środku
będzie ogromna sala kinowa.
A przed wejściem do hali sportowej będzie lodziarnia z darmowymi lodami.
Mateusz Solarek

Jednak teraźniejszość jest równie ciekawa i skłania do architektonicznych ćwiczeń. Być może autorzy tych makiet w przyszłości, za 25 lat, zrealizują opisane tutaj wizje :-)

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)
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