
  

 

Nr 1/2018/19 *  G a z e t ka  u c z n i ó w  k l a s  s t a r s z y c h  *  

 

 

Poeta: 

Po całym świecie możesz szukać 

Polski, panno młoda, i nigdzie jej 

nie znajdziecie.  

 

Panna Młoda: 

To może i szukać szkoda. 

 

Poeta:  

A jest jedna mała klatka - 

o, niech tak Jagusia przymknie  

rękę pod pierś. […] 

 

Poeta: 

A tam puka? 

 

Panna Młoda: 

I cóz za tako nauka? 

Serce!? 

 

Poeta: 

A to Polska właśnie.  

 

Fragment z dramatu Wesele  

Stanisława Wyspiańskiego 
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 Społeczność Szkoły Pod-

stawowej nr 74 im. Stanisława 

Grońskiego w Szczecinie uczciła 

setną rocznicę odzyskania  

przez Polskę niepodległości po-

przez wyjątkowy konkurs.  

W piątek -  9 listopada każda klasa 

zaprezentowała jedną z wyloso-

wanych wcześniej pieśni patrio-

tycznych. Na scenie pojawiły się 

utwory, które podnosiły na duchu 

naszych przodków, wyrażały ma-

rzenia i motywowały do walki  

o odzyskanie ojczyzny. Dla mło-

dych Polaków są one pamiątką 

odgrywającą rolę w budowaniu 

tożsamości narodowej oraz czę-

ścią historii.  

Konkurs Piosenki Patriotycznej 

został przygotowany  

przez uczniów pod opieką nauczy-

cieli: pani Joanny Król, pani Kamili 

Nienałtowskiej-Grzelak oraz pana 

Janusza Kułakowskiego  

przy współpracy wszystkich wy-

chowawców.  

  Dla uczczenia set-

nej rocznicy odzyskania niepodle-

głości na terenie naszej szkoły od-

były się również wykłady poświę-

cone historii Polski. Oto tytuły kil-

ku z nich: „Drogi do niepodległo-

ści”, „Ojcowie niepodległej”.  

Uczniowie naszej szkoły mieli 

możliwość wysłuchania wykładów 

i dzięki temu jeszcze lepiej zrozu-

mieć skomplikowane dzieje naszej 

ojczyzny. 

Uczniowie klasy VIIc 

Święto Niepodległości 

w naszej szkole 
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 Tegoroczna Gala Finałowa 

Szkolnego Pulitzera odbyła się 

16-go października 2018 roku  

w Centrum Dialogu Przełomy, 

mieszczącym się w Szczecinie 

przy placu Solidarności.  

 Jest to uroczy-

stość organizowana  

dla redakcji gazetek 

szkolnych przez Kuriera 

Szczecińskiego od po-

nad dwudziestu lat. 

Przedstawiciele naszej 

redakcji wraz z dzienni-

karzami z Bukowych Nowinek mie-

li okazję obejrzeć wystawę stałą  

w muzeum. Wystawa ta dotyczyła 

wydarzeń związanych z drugą woj-

ną światową. Obejrzeliśmy rów-

nież przedpremierową ekspozycję 

dotyczącą działalności Koła Żołnie-

rzy 12 Pułku Ułanów Podolskich. 

Mieliśmy okazję osobiście poroz-

mawiać z panią Agnieszką Kuch-

cińską, dyrektorem Centrum Dia-

logu Przełomy.  

 W tym roku otrzymaliśmy 

nominację do nagrody Szkolny 

Pulitzer. Chociaż nie udało nam 

się tym razem zdobyć statuetki, to 

i tak jesteśmy dumni z nominacji.  

Miłym akcentem był wspólny 

obiad wszystkich uczestników 

konkursu, podczas którego mieli-

śmy możliwość wymienić się do-

świadczeniami z redakcjami in-

nych szkolnych gazetek. 

Maja Piotrowska 

Szkolny Pulitzer 2018 
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Dziewczynka czuła nie-

równo ułożoną kostkę brukową, 

przez cienkie podeszwy swoich 

tenisówek. 

Wydało jej się niesamo-

wite, że coś może być krzywe lub 

nierówne. Chociaż było to zupeł-

nie zrozumiałe, bo dopiero, co 

została narysowana. 

Świat narysowany kred-

kami, prowadzonymi wprawną 

ręką Twórcy, był dla niej najpięk-

niejszy, najbardziej tajemniczy i 

pociągający. Nie widziała jednak 

nigdy przedtem innego świata, ani 

też nigdy innego nie zobaczy, więc 

jej zachwyt, choćby krzywą czarną 

kreską, byłby jak najbardziej oczy-

wisty. 

Dziewczynka obróciła się 

wokół własnej osi, wdychając jed-

nocześnie wilgotne, lekkie  

po deszczu powietrze. Niebo, 

miało niepospolicie piękny odcień 

błękitu, wpadającego w szarość, 

lecz nie mogła zobaczyć jego bez-

kresu, gdyż zewsząd, ograniczały 

je bloki. Je również Dziewczynka 

uznała za ładne, mimo wielkich 

placków, z których odpadła farba 

oraz pomimo mocno przybrudzo-

nej elewacji. 

Nagle, usłyszała ćwierka-

nie ptaków. Chciała umieć zacząć 

ćwierkać razem z nimi, ale w gło-

wie czuła pustkę, bo nie miała po-

jęcia jak miałaby coś powiedzieć, 

a co dopiero zaćwierkać. Sama nie 

wiedziała, skąd w jej głowie poja-

wiają się wszystkie określenia  

na temat tego co widzi. Nie znała 

żadnych słów, ponieważ została 

dopiero co narysowana, ale we-

dług niej, to nie krótki czas jej ży-

cia miał na to wpływ. Najzwyczaj-

niej w świecie, niektórym istotom, 

nie dane jest poznać wszystko. 

Przemknęło jej  

przez myśl, iż te ptaki, te których 

ćwierkanie usłyszała, są wolne i 

mogą polecieć, dokądkolwiek 

chcą i kiedy chcą. Ale w sumie 

czym ona się od nich różniła? Mo-

gła odlecieć w każdej chwili. Prze-

cież nic nie trzymało jej na tym 

krzywym chodniku. 

Rozejrzała się, po czym 

przeszła przez dziurawą drogą. 

I nagle, znalazła się  

w zupełnie innym świecie, na in-

nym rysunku, na którym nigdy nie 

miała się znaleźć. 

Ale znalazła się. 

Nie potrafiła za to zna-

leźć odpowiednich słów, by opisać 

samej sobie to, co miała  

przed sobą. Wokół niej, rozciągało 

się wielkie pole niskiej, soczyście 

zielonej trawy. Wiatr, powiewał 

lekko, kołysząc źdźbła trawy  

w niesamowitym tańcu, a kropelki 

rosy, które nie spłynęły jeszcze i 

 nie zostały wchłonięte przez 

spragnioną ziemię, skrzyły się  

w promieniach Słońca jak malut-

kie kryształy, przez co pole zdawa-

ło się być jedną wielką zieloną 

wodą. 

Dziewczynka czuła tylko 

zachwyt i ekscytację, wejściem  

do innego świata, na inny rysu-

nek, ale w stanie ogólnej euforii, 

przemknęła jej przez głowę myśl, 

że nie powinna była się znaleźć  

Niektórzy piszą... 
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w morzu traw i coś jest nie tak.  

Z rysunkami, na których do tej po-

ry była lub z nią. Albo dwie teorie 

były prawidłowe. 

Był to jednak tylko prze-

błysk w jej głowie, bardziej zajętej 

zachwycaniem się morzem traw, 

niż nawet pilnowaniem, czy 

Dziewczynka wciąż oddycha. 

Mała istotka, zapragnęła 

zapoznać się bardziej z tym niesa-

mowitym polem trawy, które 

przez swoją niesamowitą synchro-

nizację, wydawało się być jednym 

wielkim organizmem, mogącym ją 

pochłonąć w każdej chwili i zacho-

wać tajemnicę jej istnienia na wie-

ki. 

Dziewczynka zrobiła krok 

w przód, jednocześnie czując nie-

samowite zawroty głowy i spada-

jąc w nicość. 

Lecz nicość nie była bez-

kresna, gdyż nieszczęsna istota,  

z okropnym bólem czaszki, poja-

wiła się na kolejnym, zupełnie róż-

nym od dwóch poprzednich, ry-

sunku. 

Tamte były realistyczne, 

ich kolory były zróżnicowane, ży-

we na swój, aż do bólu realistycz-

ny sposób. Ten natomiast był… 

magiczny. Dziewczynka uznała, że 

to odpowiednie określenie,  

na świat, który widzi się przez pry-

zmat różowej mgły. Powietrze nie 

miało konkretnego zapachu, ani 

nie było podobne do tego z po-

przednich rysunków. Ono po pro-

stu było. Nie miało wpływu na nic 

innego, co znajdowało się w tym 

świecie, nie przenikało się z ni-

czym innym, ani nic nie przenikało 

się z nim. 

Drzewa o bladoróżowych 

ostrych listkach, rosnące w nie-

wielkich kępach nie wydzielały 

żadnego zapachu. Dziewczynka 

zauważyła również krzew o wście-

kle różowej barwie liści i o dużych, 

acz subtelnie zachwycających 

kwiatach, mających przezroczyste 

płatki, na których jedyną skazą, 

były cienkie żyłki o kolorze iden-

tycznym co liście krzewu. On też 

nie posiadał zapachu. A szkoda – 

pomyślała Dziewczynka. Miała 

przeczucie, że gdyby wszystkie 

rosnące tu na różowym piasku 

drzewa i krzewy wydzielały za-

pach, można by śmiało nazwać 

ten różowy świat świątynią zapa-

chu, pomimo niezbyt wielu rodza-

jów rosnących w nim roślin. 

Dziewczynka chciała się 

cofnąć o krok, przytłoczona ogro-

mem różu i wszystkich jego od-

mian, ale zamiast oddalić się nie-

co od tego co było przed nią  i 

przybliżyć się do tego co było  

za nią, wpadła do kolejnego ry-

sunku. 

Nie musiała się zbytnio 

rozglądać, bo od razu stwierdziła, 

że znajduje się na jakiejś dziwnej 

plaży. Pod jej stopami znajdował 

się niesamowicie miękki - niczym 

puch - i bielszy od śniegu piasek. 

Wyraźnie słyszała też szum, spo-

kojnego, idealnie lazurowego, nie-

kończącego się oceanu. Nad ca-

łym tym ogromem piękna i Dziew-

czynką, świeciło Słońce, zawieszo-

ne na intensywnie błękitnym nie-

bie. 

Mała istotka zapragnęła 

usiąść na miękkim piasku,  

 
Znajdź zakończenie na kolejnej stronie 
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pod Słońcem i błękitnym niebem, 

koło oceanu. Wywnioskowała - 

sama była zdziwiona, że może wy-

ciągać z czegoś wnioski - ze swo-

ich wcześniejszych teleportacji  

z jednego rysunku na drugi, iż każ-

dy jej krok, równał się tejże tele-

portacji. 

Jednak czy gdyby jedynie 

zmieniła nieco swoją pozycję, po-

zostając w tym samym miejscu, to 

przeniesienie na inny rysunek też 

miałoby miejsce? 

Doszła do wniosku,  

po raz kolejny , że nie dowie się, 

póki nie spróbuje. 

Zaczęła zginać kolana, 

jednak przy każdym posunięciu, 

choćby o milimetr, przenosiła się 

na inny obrazek, ale nie musiała 

rozpoczynać procesu siadania  

od początku. Po prostu przed 

oczami migało jej tysiące, jeśli nie 

nieskończenie wiele światów. 

Widziała przebłyski żółte-

go, czerwonego, zielonego, nie-

bieskiego, hibiskusowego, jaśmi-

nowego, karmazynowego, fioleto-

wego, beżowego i chyba wielu 

innych, ale nie była w stanie 

stwierdzić jak wielu, ponieważ 

wszystko zlało jej się właściwie  

w jedną wielką wirującą plamę 

pełną kolorów, mieszających się 

ze sobą w niezbyt miły dla oka 

sposób. 

W końcu jednak - usia-

dła. 

Posadziła swoje cztery 

litery na ziemi, a wirująca plama 

stanęła. Dłuższą chwilę zajęło jej 

zreflektowanie się, gdzie się znaj-

duje. 

Gołe placki, bez farby  

i tynku na blokach były takie sa-

me. Podobnie jak dziurawa droga, 

krzywy chodnik i cała reszta. 

Tylko Dziewczynka była 

inna. 

Siedziała na krzywym 

chodniku, w stanie nieustającego 

zachwytu, i wpatrywała się w bli-

żej nieokreślony punkt przed so-

bą, rozmyślając o tym, jak bardzo 

jeszcze może się zmienić i czy bę-

dzie to zmiana na lepsze, czy  

na gorsze. 

Maja Wasilewska 

 Po ucieczce król elfów 

przeprosił James’a i Czarodzieja  

za agresywność i zaproponował 

rozejm. Zarówno Czarodziej jak  

i James się zgodzili i zaczęli plano-

wać jak przeżyć bez zwierzyny  

i wody. James zdjął z siebie plecak 

i wyjął z niego duży kawał wie-

prza. Było go tak dużo, że wystar-

czyło dla wszystkich z wyjątkiem 

jednego małego elfa o imieniu 

Jakub. Każdy dostał małą porcję, 

więc nikt nie mógł się z nim po-

dzielić.  

Elf był młody i gdy dowiedział się, 

że dla niego już nic nie ma rozpła-

kał się i uciekł do namiotu. Pobie-

gła za nim matka. Wiedziała,  

że syn jest bardzo głodny, więc 

oddała mu swoją porcję. Matka 

nie jadła już od trzech tygodni, ale 

kochała syna i chciała, żeby było 

mu dobrze. Niestety wkrótce sa-

ma zmarła z głodu i wycieńczenia. 

Jakub nie wiedział co robić i jak 

sobie poradzi sam w tym wielkim 

świecie. Zaczął krzyczeć: 

-Pomocy! 

-Co się stało? - odpowiedział Ja-

mes. 

Ciąg dalszy historii pt. Bitwa o Elinar 
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-Moja mama zmarła. 

-Co? 

-Leży w namiocie. 

-A gdzie jest twój ojciec? 

-Zginął trzy lata temu na wojnie. 

-Jak się nazywasz i ile masz lat? 

-Nazywam się Karol i mam dzie-

więć lat. 

-Dobrze te informacje mi wystar-

czą. 

James powoli oddalił się od chłop-

ca. Postanowił znaleźć mu tymcza-

sową rodzinę zastępczą. Stanął  

na wielkiej skale i zwrócił się  

do setki elfów: 

-Kto przygarnie tego chłopca  

na czas dopóki nie znajdziemy mu 

stałej rodziny?! 

Nastała cisza. Nie otrzymując 

przez długi czas odpowiedzi James 

powtórzył pytanie: 

-Kto przygarnie tego chłopca  

na czas dopóki nie znajdziemy mu 

stałej rodziny?! 

Nagle odezwała się elfica o imie-

niu Kate: 

-Może ja? 

James niepewnie spojrzał się  

na dziewczynę. Próbował wyobra-

zić sobie czy Kate będzie dobrą 

opiekunką. Nie miał wyboru, mu-

siał jej zaufać. Podszedł do niej  

i spytał: 

-Ile masz lat? 

-Dwadzieścia trzy - odpowiedziała 

dziewczyna. 

-Dobrze. Zaopiekujesz się nim  

do czasu, aż nie znajdziemy mu 

stałej rodziny. 

James przyprowadził Karola  

do kobiety i poszedł odwiedzić 

króla. Spytał ludzi czy go nie wi-

dzieli. Odpowiedział jedynie Cza-

rodziej: 

-On jest chory. 

-Co? Zdziwił się James. 

-On ma dżumę. Nie możesz go te-

raz odwiedzić bo się zarazisz. 

-Czemu wcześniej mi nie powie-

działeś? 

-Nie chciałem cię martwić. 

-A jego córka? 

-Płacze w swoim namiocie. 

-Dobrze. Pójdę do niej. 

-Nie! Daj jej pobyć samej. 

-Dobra, niech będzie. 

-Upoluj coś wszyscy jesteśmy 

głodni 

-Okej, to id… 

Rozmowę przerwał atak zombie… 

James wyciągnął miecz i tarczę  

i zaatakował zombie. Potwory jed-

nak były przygotowane na ten 

atak i wyciągnęły małe sztylety. 

Zombie dźgnęły Jamesa w brzuch  

i wsadzili go do wielkiego szarego 

wora… 

James obudził się w jaskini. Sie-

dział w lochu. Chłopak spojrzał  

na swoją ranę w brzuchu. Bolała 

go niesłychanie. Lecz nie martwił 

się teraz swoim zdrowiem tylko 

tym jak ma się z tond wydostać. 

Nagle do jego lochu wszedł Bara-

hut… 

Hanna Pajek 



  

 

Str. 8 

CZERWIEŃ RUBINU 

 

 „Czerwień rubinu” to nie-

zwykła książka o dziewczynie, 

która przez nieporozumienie, 

przenosi się w czasie. 

Nazywa się ona Gwendolyn She-

pherd i urodziła się 7 październi-

ka, ale jej przyszywani rodzice 

zapłacili położnej, aby sfałszowa-

ła dokumenty, a jej datę zapisała 

jako 8 października. Ma szesna-

ście lat i mieszka ze swoją babką 

Aristą, a także jej ciotką Ględą  

i jej córką, okropną Charlottą, 

która pyszni się swoja wyższością 

nad bohaterką. Chwali się swoim 

darem podróży w czasie, na który 

już wszyscy w domu tylko czeka-

ją.  

 Pewnego dnia okazuje się 

jednak, że to Gwenny posiada tę 

moc. Ma problemy w szkole  

i  

w domu, a do tego dochodzi pro-

blem podróży w czasie. I przy tym 

budzi się w niej uczucie do o dwa 

lata starszego Gideona... 

 Książka napisana  

przez Kerstin Gier jest bardzo in-

teresująca i na pewno poruszy 

serce każdej dziewczyny. W do-

datku są także dalsze losy Gwen 

są opisane w książkach: „Błękit 

szafiru”  

i „Zieleń szma-

ragdu”. 

 

Kornelia  

Łączyńska 

Z półki mola 
książkowego 
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ŻARTY I SUCHARY 
Pani pyta się Jasia: 

-Jasiu powiesz jakieś zdanie  

w trybie oznajmującym? 

-Koń ciągnie wóz. 

-Brawo! A teraz przekształć je 

tak, aby było zdaniem nakazu-

jącym. 

-Wio! 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

-Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy „Czyja mama jest najpięk-

niejsza?” Wszyscy głosowali na swoje mamy, a Ty dostałaś dwa głosy... 

Mówi kura do kury: 

-Dzisiaj w nocy miałam taką gorącz-

kę, że zniosłam jajo na twardo. 

Nauczyciel od języka pol-

skiego pyta się uczniów: 

-Jak brzmi liczba mnoga rze-

czownika „niedziela”? 

-Wakacje, proszę pana! 
Co ma ze sobą wspólnego uczeń i papier toaletowy? 

I jedno i drugie się rozwija. 

Czemu Napoleon schodzi po schodach? 

Bo na parter. 

Czemu jesień jest niebezpieczna? 

Bo można dostać z liścia. 

Nauczycielka daje klasie zadanie: 

-Ułóżcie zdanie zawierające słowo „ANANAS”. 

Pierwsza zgłasza się Małgosia: 

-Ananas jest zdrowym owocem. 

Później zgłasza się Piotrek: 

-Ananas rośnie na palmach. 

-Teraz Ty Jasiu -mówi nauczycielka. 

-Basia puściła bąka „a na nas leci” smród. 

Na egzaminie znudzony profesor mówi do niezbyt 

dobrze przygotowanego studenta: 

-Zadam tylko jedno pytanie wyciągające. Jak pan od-

powie to pan zdał jeśli nie- to dwója. Ile liści jest  

na tym drzewie za oknem? 

-3487- odpowiada bez mrugnięcia student. 

-Jak pan to policzył?- pyta zdumiony profesor. 

- A to już, panie profesorze, jest drugie pyta-

nie. 

Tata-jaskiniowiec przychodzi do syna i mówi: 

-Ja rozumiem 2 z polowania, 2 z biegania bo jeszcze 

jesteś mały chuderlak, ale z historii?! To tylko dwie 

strony! 

Mama pyta Jasia: 

 Dlaczego nie zadajesz się z Zenkiem? 

 -Mamo a czy ty chciałabyś zadawać się  

z kimś kto jest nie miły, wyzywa in-

nych, przeklina i kłamie? 

- Oczywiście, że nie. 

-No widzisz Zenek też nie chce. 

Kruczek 
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 Jestem właścicielem kota 

rasy Devon Rex, nazywa się Igor. 

Ma żółte oczy, czarne futerko, 

lekko trójkątną głowę i bardzo 

długi ogon.  

 Mój kot jest niejadkiem, 

ze względów zdrowotnych kar-

miony jest tyko suchą karmą.  

W domu ma drapak, który sięga 

sufitu i uwielbia na nim spać.  

 Mam go od  dwóch lat. 

Mama przywiozła go z hodowli. 

Igor lubi bawić się z domownika-

mi, ale lubi też ciemne ciasne 

miejsca, w których chętnie się 

chowa, żeby pobyć w samotności. 

Czasem nie można go znaleźć 

przez kilka godzin. Ma długi ogon, 

a jego ulubioną zabawką jest 

wędka. 

 

Nasze zwierzaki 

 Rasa Devon Rex (Rex dewoński) to bardzo młoda 

rasa - powstała dopiero w 1960 roku. Mówi się, że są to 

koty o typowo psim charakterze. Podobnie jak psy bardzo 

przywiązują się do swojego właściciela. Są bardzo kontak-

towe i lubią dzieci. Chętnie przebywają z innymi kotami, 

ale, co ciekawe - również z psami. 

Tymon Kowalczyk 

 

Czy wiesz, że: 

 Devon Rex to jedyny kot, który z radości 
potrafi zamerdać ogonem, tak jak pies. 



Str. 11 

 Przedstawię Wam kilka 

skutecznych sposobów na naukę 

większość została wypróbowana 

przeze mnie lub przez osoby,  

z którymi dobrze się znam. 

 

1. Nie „kuj” na pamięć. Zawód 

kowala już się nie opłaca. Nie 

polecam tej metody, ponieważ 

jest ona nie skuteczna. Jeśli 

nauczysz się tak na kartkówkę 

to na sprawdzianie nie bę-

dziesz niczego pamiętać, jak 

przygotujesz się tak na spraw-

dzian nauczyciel poprosi Cię  

do odpowiedzi przy tablicy. 

2. Metoda skojarzeniowa. Polega 

ona na kojarzeniu lub wymy-

śleniu jakiegoś wierszyka  

na przykład (układ Słoneczny): 

Mój Wuj Zapisał Mi Jak Streścić 

Układ Nasz  

(Merkury, Wenus, Ziemia, 

Mars, Jowisz, Saturn, Uran, 

Neptun),  

etcetera, etcetera. 

3. Metoda, która polega na skoja-

rzeniu wzrokowym. Na przy-

kład przyklejamy karteczkę  

z napisem „necklace” na na-

szyjniku. 

4. Metoda dla kinestetyków. Weź 

podręcznik, kartkę oraz koloro-

we długopisy/flamastry 

(ogólnie coś do pisania) i prze-

pisuj na kolorowo rzeczy, któ-

rych musisz się nauczyć. 

 

Porady: 

 Ucz się powoli na przykład 

nauki na poniedziałek nie 

zaczynaj w niedzielę tylko  

w piątek lub dzień zapowie-

dzenia. 

 Powtarzaj sobie materiał 

przed snem, wtedy szybcej 

się zapamiętuje. 

 Jeśli czegoś nie rozumiesz 

przeczytaj jeszcze raz ze zro-

zumieniem, a w razie po-

trzeby do słownika możesz 

także poprosić kogoś o wy-

tłumaczenie. 

Kruczek 

JAK SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ? 



  

 

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :) 
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