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W piątek, 27 listopada 2015 roku, odbyła się uroczystość 125-lecia
naszej szkoły. Przygotowania do niej trwały kilka tygodni i w dzień
rocznicy szkoła była starannie udekorowana, gotowa na przyjęcie
wielu ważnych gości.   

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:30 w sali gimnastycznej.
Przybyli na nią zaproszeni dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół,
przedstawiciele Rady Miasta Poznania, dawni nauczyciele naszej
szkoły i inni ważni goście. Na początku miała miejsce część
oficjalna, na której śpiewano hymn, wprowadzono sztandar szkoły i
przywitano gości. Później uczniowie zaprezentowali przygotowane
wcześniej, zabawne scenki związane z dawną i nowoczesną szkołą.
Wyświetlony był także film wykonany przez uczniów, który
pokazywał kilka różnych lekcji przedmiotowych.   

Na koniec uroczystości, oddano głos pani dyrektor i kilku gościom.
Wtedy zostały rozdane książki o naszej szkole. Uczniowie wrócili
wraz z nauczycielami do klas i otrzymali karty pracy związane z
naszym patronem - Jerzym Kukuczką. Chodzili po piętrach w
poszukiwaniu informacji potrzebnych do wypełnienia zadań.   

27 listopada w godzinach od 17:00 do 20:00, w naszej szkole odbyły
się drzwi otwarte. Była to kolejna część obchodów 125-lecia.
Przybyło na nią wielu absolwentów szkoły, rodziców, nauczycieli i
uczniów. W sali gimnastycznej można było obejrzeć dużą wystawę
zdjęć, które dotyczyły historii naszej szkoły. Był także poczęstunek
składający się z wielu ciast upieczonych przez rodziców uczniów.
 
                                                                                      

                                                                                    
Cezary Wystup VIb

125 URODZINY NASZEJ SZKOŁY!
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Uroczysty apel z okazji 125 lecia na
sali gimnastycznej zainaugurował
występ chóru szkolnego.

Po występie rozpoczęły się
przemówienia uczniów naszej
szkoły.

Uroczystości towarzyszyło również
krótkie przedstawienie w wykonaniu
uczniów klas szóstych i piątych.

Na koniec dzieci otrzymały karty
pracy, które musiały wypełnić
informacjami rozesłanymi po całej
szkole.

FOTOREPORTAŻ ZE 125-LECIA
NASZEJ SZKOŁY!
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WYWIAD Z PANEM TRUMPUSEM

Jakie są Pana wspomnienia związane ze szkołą?
Szmat czasu minął. Po zakończeniu wojny w ’45 miałem 7 lat. Przed jej zakończeniem  chodziłem kilka miesięcy do
szkoły, ale w Swarzędzu, bo tam musieliśmy uciekać przed gestapo, które szukało mojego ojca. Jako Legionista był
poszukiwany. Z całym Wojskiem Polskim musiał uciekać i ukrywał się na Węgrzech. Tutaj przed wojną był zabór
niemiecki i całą inteligencję Niemcy wywieźli do obozów – nauczycieli, księży. Ale wróćmy do roku ’45. Ponieważ
moi rodzice nie mogli się wprowadzić do swojego mieszkania sprzed wojny, musieli mieszkać w jednej klasie
szkolnej. Z kancelarii (sekretariatu) były drzwi do tej klasy. I tam mieszkałem ja, moja siostra i moi rodzice. Moi dwaj
starsi bracia zmarli podczas wojny. Mój ojciec wrócił w czerwcu, a we wrześniu zaczęła działać szkoła i mój ojciec
zaczął w niej pracę jako dyrektor. 

Trzeba było zrobić nabór. Było pełno dzieci. Proszono je o przyjście do szkoły i po sprawdzeniu ich umiejętności
przydzielano do konkretnej klasy. Na przykład mała dziewczynka, która, umiała liczyć, dodawać, odejmować, mnożyć
sklasyfikowana została do trzeciej klasy. Ja, ze względu na wiek, poszedłem do klasy pierwszej. Ale były też osoby,
które ukończyły 18 rok życia i nie umiały pisać i czytać. Przed wojną wszyscy uczyli się w szkołach
niemieckojęzycznych i nie umieli pisać i czytać po polsku. Za nieobecność dziecka w szkole, rodzice musieli płacić
kary. Więc język niemiecki wszyscy mieli opanowany perfekcyjnie. W języku potocznym też nie mówiło się po
polsku, ale gwarą. Dla takich ludzi, wyedukowanych w zaborze niemieckim, stworzono szkołę wieczorową, w której
uczono się po pracy. Mój ojciec bardzo zaangażował się w walkę z analfabetyzmem. My – dzieci, też mówiliśmy
gwarą w swoim fyrtlu. Germanizmów było bardzo dużo, zwłaszcza w języku technicznym.

W pierwszy dzień szkoły ojciec ustawiał wszystkich uczniów w pary i prowadził 3 kilometry do Skórzewa na mszę.
Moja pierwsza książka była w zielonej okładce i wyglądała jak zeszycik szkolny. Przypominam sobie, że był w niej
wiersz o słońcu i o tym, że gdyby go nie było, na ziemi nie było by życia. Elementarz Falskiego, który był przed
wojną, zaczęto drukować na nowo dopiero później. Na początku do pisania służyła nam tabliczka. Pisaliśmy po niej
rysikiem. Potem były pióra ze stalówką i atrament nalewany przez mojego ojca do kałamarzy. Siedzieliśmy w starych
ławkach po 3, 4 osoby.

Jacy byli nauczyciele?

W szkole było 7 klas i 6 nauczycieli. Nazwiska nauczycieli się zmieniały, bo nie było autobusów z Poznania na
Ławicę. Ci nauczyciele przyjeżdżali na rowerach. Nie zawsze pogoda dopisywała, więc wyobrażacie sobie, jak było z
frekwencją. Pan Andrzejewski uczył mnie języka polskiego i fizyki. Od matematyki był dobry nauczyciel – Feliks
Pietrzak. On regularnie przyjeżdżał z Poznania na swoim sportowym rowerze. A rower ten był obiektem marzeń
wszystkich uczniów. Pani Tomaszewska, pani Jankowska, małżeństwo Modzelewscy,  Grazda z żoną. Byli
nauczyciele, którzy charakteryzowali się tym, że przez 3 albo nawet 4 lata chodzili w tej samej marynarce czy bluzie.
Była bieda.
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Jak spędzaliście czas poza szkołą?
Popatrzcie na gmach szkoły – od tyłu, od strony południowej. Na tym terenie była kiedyś ubikacja. Ta przestrzeń
między szkołą, a istniejącym murem gospodarstwa Czajkowskich, miała zadaszenie. Ślady po tym dachu zobaczycie
na ceglanym murze – Niemcy kładli tam papę. Tam złożone były, po sam dach, zapasowe zbiornik paliwa do
samolotów (Ponad 2 metry długie i o średnicy 80 cm. W środku były grodzie. Podwieszało się je pod skrzydłami –
pozwalały zwiększyć zasięg samolotów.). Gdy byliśmy starsi, wycinaliśmy młotkiem i majslem (przecinak) otwory na
przestrzał. Wkładaliśmy w nie deski i chodziliśmy z tym do Kiekrza nad jezioro i pływaliśmy na tym. Żagiel robiliśmy
z trójkątnych segmentów niemieckich namiotów. A to był przedmiot pożądania – starsi czy młodsi wkładali na głowę
części namiotów, w których było okienko, robili sobie peleryny, które świetnie nadawały się na rower. A my z tego
zrobiliśmy żagiel. Starszy kolega Mikołajczak zrobił ster z aluminiowej blachy, ale nie mieliśmy miecza i znosiło nas
na boki. Tylko co z tym zrobić? Codziennie nosić na Ławicę? Na stalowych linkach przymocowywaliśmy do korzeni.
Może 5-6 razy nam się udało, ale nie udawało nam się zawsze dopłynąć do tego samego miejsca. Znosiło nas. Kiedyś
musieliśmy „zaparkować”  w trzcinie i rybacy je wypatrzyli i już ich nie zobaczyliśmy.

Dużo czasu spędzałem z harcerzami. A poza tym głównym terenem zabaw, było lotnisko. Tam, gdzie jest nowo
wybudowany gmach lotniska, po lewej stronie stały 3 samoloty – 1 amerykański i 2 niemieckie - wszystkie z
wymontowanymi silnikami. Trzeba było się zapoznać, co jest w środku. Starsi chłopcy wykręcali różne części. Ja też
miałem szybkościomierz od samolotu w domu. Amunicji Niemcy nie zostawili w samolotach, tylko bardzo płytko
zakopali tuż obok. Mieli do niej dostęp ci chłopcy, którzy na lotnisku paśli kozy. Na Ławicy prawie każdy miał kozę.
Jak kozy się pasły, to czym chłopcy mieli się zająć? Brali takie pociski i rozłupywali o kamienie, z których wysypywał
się proch. W czasie wojny samoloty były schowane w lesie (teraz giełda samochodowa). Specjalne nasypy chroniły
samoloty przed bombardowaniem. Jedna z zabaw: łuska pełna prochu miała spłonkę. Spłonkę można było wykręcić.
Łuskę wbijało się w nasyp. Robiło się maleńki paseczek prochu (lont) i wtedy była efektowna eksplozja. Proch
rozrywał łuskę, która leciała wysoko w powietrze. To jeszcze nie było najniebezpieczniejsze. Najniebezpieczniejsze
były pociski rozrywające. Jeden z moich kolegów, jak już chodziliśmy do 6 czy 7 klasy, w prawej ręce nie miał
palców, w lewej miał trzy. Inny stracił wzrok. Inny stracił życie. W szkole nawoływali, żeby tam nie chodzić. Po
jednym wypadku śmiertelnym postawiono na lotnisku płot.

Modną zabawą był szczekiel. Polegało to na tym, że strugało się kwadratowy patyk o średnicy 2 cm i zaostrzone jak
ołówek. Robiło się metę – wyskrobywało się dość głęboki dołek w ziemi. Kładło się patyk. Jak się uderzyło w
końcówkę, to patyk podskakiwał. Przeciwnik wyrzucał patyk uderzeniem tak, aby ten wpadł do mety. Trochę jak teraz
golf. Graliśmy też w dwa ognie. Dziewczynki skakały na skakankach. Grano w monety. Uczniowie przynosili z domów
różne monety, ale wycofane z obiegu. Rzucali nimi o mur. Jak moneta spadała blisko muru, grający przegrywał i
musiał rzucać jeszcze raz. Monety jednak często konfiskował ojciec, bo to były zabytkowe okazy.

Jak wyglądała okolica szkoły?
Ławica wyglądała zupełnie inaczej. Wyobraźcie sobie, że plac był zupełnie goły – nie było tego płotu i tych drzew. A
tam po prawej stronie, gdzie jest boisko i stołówka, to był schron przeciwlotniczy (pod ziemią, w każdej dzielnicy
były schrony – taka norma). Jak ja tam mieszkałem, to schron jeszcze istniał.
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Jakie są jeszcze Pana wspomnienia?
Z tamtego czasu pamiętam jeszcze bardzo dużo Rosjan i braki prądu. Żołnierze stacjonujący na lotnisku polowali na
zające strzelając z karabinów maszynowych. Ryby w stawach łowili  granatami.

Rower był nie do kupienia. W 7 klasie zbudowałem swój pierwszy rower. Tylko hamulce mogłem kupić.
Interesowałem się elektrotechniką i radiotechniką. Pierwsze radio zrobiłem z części. Konstrukcja lotnicza bardzo
utkwiła mi w głowie – była tak subtelna i wyrafinowana – śruby imbusowe pochowane. Postęp rodził się tam, gdzie
był przemysł wojskowy. Potem zbudowałem jeszcze motor. A z części od Aero (nadwozie), Opla Kadeta (silnik) i
Skody (koła) zbudowałem swój samochód – różowy.

                                                                                               Wiktor Konecki VIa
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Materiały od A. Cieślarczyk

.

KONKURSY Z OKAZJI 125-LECIA
30 listopada zostały ogłoszone wyniki
konkursów polonistycznych
zorganizowanych z okazji 125-lecia Naszej
Szkoły. Zwycięzcami zostali:

- w kategorii - wiersz o szkole- Julia
Konowalczyk

- w kategorii- legenda o szkole - Dawid
Banasiewicz

- w kategorii-film -Albert Kistowski
- w kategorii- kartka z pamiętnika - Jan

Zaliwski
- w kategorii - gra terenowa- Ida Wiatr

Wszystkim zwycięzcomgratulujemy!!!

Linki pod którymi można obejrzeć filmy,
które wystartowały w konkursie na
najlepszy film:

https://www.youtube.com/watch?v=w0EMUzOKNk4
https://www.youtube.com/watch?v=vHC76J4frVI

Nagrodzony film.

..
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WIERSZE NAPISANE PRZEZ NASZE UCZENNICE Z OKAZJI 125-
LECIA.

               „Jubilatka” 

Ćwierkają wróbelki od samego rana,
W naszej szkole będzie rocznica udana.
Nasza ukochana, Droga Jubilatko,
125 latek przejdzie Tobie gładko.

Z tej okazji życzymy,
Abyś ciągle trwała,
A dla przyszłych pokoleń,
Byś się rozwijała
.
Niech przybędzie Ci więcej pięknych, dużych klas,
Abyś swą większą przestrzenią bardziej uszczęśliwiła
nas.
Gdy mamy od niedawna system zmianowy,
Przyprawia on naszych rodziców o ciągły ból głowy.
Życzymy Tobie kochana wszystkiego najlepszego,
Pięknych sal lekcyjnych, boiska dużego,
Dobrych, miłych uczniów i nauczycieli,
Żeby Cię promować w całej Polsce chcieli.
 

                               
                               Sonia Ołubczyńska  VI b

             „125 lat szkoły”  

W Poznaniu moim jest takie miejsce,
Które odwiedzam sześć lat codziennie.
To nasza szkoła, szkoła kochana,
Jerzego Kukuczki imieniem zwana,
Ale ja nie wiem, czy wy to wiecie,
Szkoła obchodzi dziś swoje lecie.
Aż sto dwadzieścia pięć lat minęło,
Odkąd to wszystko się tu zaczęło.
Nie ma już ławek z kałamarzami,
Dzieci nie piszą już stalówkami.
Na liczydełkach już się nie liczy,
Kredą nie pisze się na tablicy.
Multimedialne tablice w klasach,
Nauka języków z całego świata,
Komputerowe pracownie mamy
I taką właśnie szkołę kochamy!

                               
                                Julia Konowalczyk  VI b

. .
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HYMN NASZEJ SZKOŁY
Hymn odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej szkoły. Najczęściej opowiada on o
zasługach patrona danej placówki. Dlatego właśnie wykonuje się go podczas ważnych
uroczystości. Co za tym idzie, każdy uczeń powinien znać hymn placówki, do której
uczęszcza. Każda tego typu pieśń jest wyjątkowa i niepowtarzalna.A oto hymn Szkoły
Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu:

                                    Osiągnąć szczyty mą ideą,
                                    Pokonać siebie, słabość, przeciwności,
                                    Osiągnąć sukces mą nadzieją,
                                    Źródłem niezmiernej jest radości.
                           W Himalaje, w Himalaje,
                           Na szczyty Lhotse i K�2,
                           W Himalaje, w Himalaje,
                           Przezwycięż trudy, słabość strach.

                                      A w dal,i góry szczyty niezdobyte,
                                     Co ludzką stopą nie były tykane,
                                     Tam wiodą drogi nieodbyte,
                                     Szlaki podniebne niezbadane.
                           W Himalaje, w Himalaje,
                           Na szczyty Lhotse i K�2,
                           W Himalaje, w Himalaje,
                           Przezwycięż trudy, słabość strach.

                                                                          

                                                                       Marta Basek 6a   
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	W pierwszy dzień szkoły ojciec ustawiał wszystkich uczniów w pary i prowadził 3 kilometry do Skórzewa na mszę. Moja pierwsza książka była w zielonej okładce i wyglądała jak zeszycik szkolny. Przypominam sobie, że był w niej wiersz o słońcu i o tym, że gdyby go nie było, na ziemi nie było by życia. Elementarz Falskiego, który był przed wojną, zaczęto drukować na nowo dopiero później. Na początku do pisania służyła nam tabliczka. Pisaliśmy po niej rysikiem. Potem były pióra ze stalówką i atrament nalewany przez mojego ojca do kałamarzy. Siedzieliśmy w starych ławkach po 3, 4 osoby.

	Jacy byli nauczyciele?
	W szkole było 7 klas i 6 nauczycieli. Nazwiska nauczycieli się zmieniały, bo nie było autobusów z Poznania na Ławicę. Ci nauczyciele przyjeżdżali na rowerach. Nie zawsze pogoda dopisywała, więc wyobrażacie sobie, jak było z frekwencją. Pan Andrzejewski uczył mnie języka polskiego i fizyki. Od matematyki był dobry nauczyciel – Feliks Pietrzak. On regularnie przyjeżdżał z Poznania na swoim sportowym rowerze. A rower ten był obiektem marzeń wszystkich uczniów. Pani Tomaszewska, pani Jankowska, małżeństwo Modzelewscy,  Grazda z żoną. Byli nauczyciele, którzy charakteryzowali się tym, że przez 3 albo nawet 4 lata chodzili w tej samej marynarce czy bluzie. Była bieda.

	Jak spędzaliście czas poza szkołą?
	Popatrzcie na gmach szkoły – od tyłu, od strony południowej. Na tym terenie była kiedyś ubikacja. Ta przestrzeń między szkołą, a istniejącym murem gospodarstwa Czajkowskich, miała zadaszenie. Ślady po tym dachu zobaczycie na ceglanym murze – Niemcy kładli tam papę. Tam złożone były, po sam dach, zapasowe zbiornik paliwa do samolotów (Ponad 2 metry długie i o średnicy 80 cm. W środku były grodzie. Podwieszało się je pod skrzydłami – pozwalały zwiększyć zasięg samolotów.). Gdy byliśmy starsi, wycinaliśmy młotkiem i majslem (przecinak) otwory na przestrzał. Wkładaliśmy w nie deski i chodziliśmy z tym do Kiekrza nad jezioro i pływaliśmy na tym. Żagiel robiliśmy z trójkątnych segmentów niemieckich namiotów. A to był przedmiot pożądania – starsi czy młodsi wkładali na głowę części namiotów, w których było okienko, robili sobie peleryny, które świetnie nadawały się na rower. A my z tego zrobiliśmy żagiel. Starszy kolega Mikołajczak zrobił ster z aluminiowej blachy, ale nie mieliśmy miecza i znosiło nas na boki. Tylko co z tym zrobić? Codziennie nosić na Ławicę? Na stalowych linkach przymocowywaliśmy do korzeni. Może 5-6 razy nam się udało, ale nie udawało nam się zawsze dopłynąć do tego samego miejsca. Znosiło nas. Kiedyś musieliśmy „zaparkować”  w trzcinie i rybacy je wypatrzyli i już ich nie zobaczyliśmy.
	Dużo czasu spędzałem z harcerzami. A poza tym głównym terenem zabaw, było lotnisko. Tam, gdzie jest nowo wybudowany gmach lotniska, po lewej stronie stały 3 samoloty – 1 amerykański i 2 niemieckie - wszystkie z wymontowanymi silnikami. Trzeba było się zapoznać, co jest w środku. Starsi chłopcy wykręcali różne części. Ja też miałem szybkościomierz od samolotu w domu. Amunicji Niemcy nie zostawili w samolotach, tylko bardzo płytko zakopali tuż obok. Mieli do niej dostęp ci chłopcy, którzy na lotnisku paśli kozy. Na Ławicy prawie każdy miał kozę. Jak kozy się pasły, to czym chłopcy mieli się zająć? Brali takie pociski i rozłupywali o kamienie, z których wysypywał się proch. W czasie wojny samoloty były schowane w lesie (teraz giełda samochodowa). Specjalne nasypy chroniły samoloty przed bombardowaniem. Jedna z zabaw: łuska pełna prochu miała spłonkę. Spłonkę można było wykręcić. Łuskę wbijało się w nasyp. Robiło się maleńki paseczek prochu (lont) i wtedy była efektowna eksplozja. Proch rozrywał łuskę, która leciała wysoko w powietrze. To jeszcze nie było najniebezpieczniejsze. Najniebezpieczniejsze były pociski rozrywające. Jeden z moich kolegów, jak już chodziliśmy do 6 czy 7 klasy, w prawej ręce nie miał palców, w lewej miał trzy. Inny stracił wzrok. Inny stracił życie. W szkole nawoływali, żeby tam nie chodzić. Po jednym wypadku śmiertelnym postawiono na lotnisku płot.
	Modną zabawą był szczekiel. Polegało to na tym, że strugało się kwadratowy patyk o średnicy 2 cm i zaostrzone jak ołówek. Robiło się metę – wyskrobywało się dość głęboki dołek w ziemi. Kładło się patyk. Jak się uderzyło w końcówkę, to patyk podskakiwał. Przeciwnik wyrzucał patyk uderzeniem tak, aby ten wpadł do mety. Trochę jak teraz golf. Graliśmy też w dwa ognie. Dziewczynki skakały na skakankach. Grano w monety. Uczniowie przynosili z domów różne monety, ale wycofane z obiegu. Rzucali nimi o mur. Jak moneta spadała blisko muru, grający przegrywał i musiał rzucać jeszcze raz. Monety jednak często konfiskował ojciec, bo to były zabytkowe okazy.

	Jak wyglądała okolica szkoły?
	Ławica wyglądała zupełnie inaczej. Wyobraźcie sobie, że plac był zupełnie goły – nie było tego płotu i tych drzew. A tam po prawej stronie, gdzie jest boisko i stołówka, to był schron przeciwlotniczy (pod ziemią, w każdej dzielnicy były schrony – taka norma). Jak ja tam mieszkałem, to schron jeszcze istniał.

	Jakie są jeszcze Pana wspomnienia?
	Z tamtego czasu pamiętam jeszcze bardzo dużo Rosjan i braki prądu. Żołnierze stacjonujący na lotnisku polowali na zające strzelając z karabinów maszynowych. Ryby w stawach łowili  granatami.
	Rower był nie do kupienia. W 7 klasie zbudowałem swój pierwszy rower. Tylko hamulce mogłem kupić. Interesowałem się elektrotechniką i radiotechniką. Pierwsze radio zrobiłem z części. Konstrukcja lotnicza bardzo utkwiła mi w głowie – była tak subtelna i wyrafinowana – śruby imbusowe pochowane. Postęp rodził się tam, gdzie był przemysł wojskowy. Potem zbudowałem jeszcze motor. A z części od Aero (nadwozie), Opla Kadeta (silnik) i Skody (koła) zbudowałem swój samochód – różowy.
	Wiktor Konecki VIa

	KONKURSY Z OKAZJI 125-LECIA
	30 listopada zostały ogłoszone wyniki konkursów polonistycznych zorganizowanych z okazji 125-lecia Naszej Szkoły. Zwycięzcami zostali:
	Linki pod którymi można obejrzeć filmy, które wystartowały w konkursie na najlepszy film:
	https://www.youtube.com/watch?v=w0EMUzOKNk4
	https://www.youtube.com/watch?v=vHC76J4frVI

	- w kategorii - wiersz o szkole- Julia Konowalczyk
	- w kategorii- legenda o szkole - Dawid Banasiewicz
	- w kategorii-film -Albert Kistowski
	- w kategorii- kartka z pamiętnika - Jan Zaliwski
	- w kategorii - gra terenowa- Ida Wiatr

	Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!
	Materiały od A. Cieślarczyk
	WIERSZE NAPISANE PRZEZ NASZE UCZENNICE Z OKAZJI 125-LECIA.

	„Jubilatka”
	„125 lat szkoły”
	Ćwierkają wróbelki od samego rana, W naszej szkole będzie rocznica udana. Nasza ukochana, Droga Jubilatko, 125 latek przejdzie Tobie gładko.
	W Poznaniu moim jest takie miejsce,
	Które odwiedzam sześć lat codziennie.
	To nasza szkoła, szkoła kochana,
	Jerzego Kukuczki imieniem zwana,
	Z tej okazji życzymy, Abyś ciągle trwała, A dla przyszłych pokoleń, Byś się rozwijała .
	Ale ja nie wiem, czy wy to wiecie,
	Szkoła obchodzi dziś swoje lecie.
	Aż sto dwadzieścia pięć lat minęło,
	Odkąd to wszystko się tu zaczęło.
	Niech przybędzie Ci więcej pięknych, dużych klas, Abyś swą większą przestrzenią bardziej uszczęśliwiła nas. Gdy mamy od niedawna system zmianowy, Przyprawia on naszych rodziców o ciągły ból głowy.
	Nie ma już ławek z kałamarzami,
	Dzieci nie piszą już stalówkami.
	Na liczydełkach już się nie liczy,
	Kredą nie pisze się na tablicy.
	Życzymy Tobie kochana wszystkiego najlepszego, Pięknych sal lekcyjnych, boiska dużego, Dobrych, miłych uczniów i nauczycieli, Żeby Cię promować w całej Polsce chcieli.
	Multimedialne tablice w klasach,
	Nauka języków z całego świata,
	Komputerowe pracownie mamy
	I taką właśnie szkołę kochamy!
	Sonia Ołubczyńska  VI b
	Julia Konowalczyk  VI b

	HYMN NASZEJ SZKOŁY
	Hymn odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej szkoły. Najczęściej opowiada on o zasługach patrona danej placówki. Dlatego właśnie wykonuje się go podczas ważnych uroczystości. Co za tym idzie, każdy uczeń powinien znać hymn placówki, do której uczęszcza. Każda tego typu pieśń jest wyjątkowa i niepowtarzalna.A oto hymn Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu:

	Osiągnąć szczyty mą ideą,
	Pokonać siebie, słabość, przeciwności,
	Osiągnąć sukces mą nadzieją,
	Źródłem niezmiernej jest radości.                            W Himalaje, w Himalaje,
	Na szczyty Lhotse i K2,
	W Himalaje, w Himalaje,
	Przezwycięż trudy, słabość strach.
	A w dal,i góry szczyty niezdobyte,
	Co ludzką stopą nie były tykane,
	Tam wiodą drogi nieodbyte,
	Szlaki podniebne niezbadane.                            W Himalaje, w Himalaje,
	Na szczyty Lhotse i K2,
	W Himalaje, w Himalaje,
	Przezwycięż trudy, słabość strach.
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