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Nasi uczniowie - z okazji jubileuszu - postanowili porwać
zaproszonych gości i wybrać się w podróż sentymentalną
po dawnych czasach i powspominać, jak to u nas bywało
przez te 60 minionych lat... oczywiście z przymrużeniem
oka.  W wagonach szkolnej lokomotywy znalazły się osoby i
ich bagaże doświadczeń, które pokazały jacy jesteśmy
wspaniali.
Przez wszystkie lata swojej działalności szkoła nasza była
placówką bardzo prężnie działającą zarówno na niwie
oświatowej jak i w lokalnym środowisku społecznym.
Jednak, przez wszystkie te lata, najważniejsi byli tu ci,
którzy do tej szkoły uczęszczali czyli... jej uczniowie.
Zawsze mieli tu możliwości rozwijania swoich zdolności i
zainteresowań w ramach różnorodnych kółek i zajęć
pozalekcyjnych, czego efektem były wysokie osiągnięcia we
wszelkiego rodzaju konkursach i zawodach. Ich wesołe
twarze wychylały się z każdego okienka wagonika
wiszącego na korytarzach i w salach.

Przystanek „Sukces” jest częsty w naszej szkole, ale
niestety dojazd do niego wymaga poświęcenia i wytyczenia
odpowiedniej drogi. Przepis też może się przydać. Aby z
każdego delikwenta zrobić dobrego ucznia, niestety nie
wystarczy samo chodzenie do szkoły, potrzebnych jest
jeszcze parę innych składników.
Oto podajemy dokładny przepis - kto chce może zanotować.
Formowanie ucznia rozpoczyna się już w przedszkolu i
kontynuowane jest w latach następnych. Początkowo nie
trzeba wielu składników. Wystarczy nieco odwagi,
doprawionej sporą dawką nieśmiałości, która w trakcie
dalszej obróbki całkowicie wyparowuje. Stopniowo dodajemy
hojnie wyobraźni i wrażliwości, poczucia humoru i szczyptę
sarkazmu. Wlewając wciąż nową wiedzę, zaprawiamy
systematycznością, łagodnie mieszając. Nie zapominajmy o
kilku litrach pomysłowości i beczce sprytu, które to
stopniowo dolewamy do wyrabianego ciasta. Całość
doprawiamy umiejętnością ściągania i zabiegania o lepsze
stopnie, dodajemy dobry wzrok i słuch.
Tak wyrobione ciasto formujemy na kształt barana, osła,
gęsi, cielęcia lub papugi. Następnie wypiekamy w
temperaturze, jaką osiąga nauczyciel podczas furii przez 45
minut lekcji.

Nie zapominamy oczywiście o nakłuwaniu cyrklem lub
innym ostrym przyrządem szkolnym w celu wypuszczenia,
zbierającej się w nadmiarze, wody sodowej z głowy. Całość
dekorujemy artystycznie, posypując odrobiną lizusostwa i
kujoństwa. Okładamy słodkimi uśmiechami, pozorami
pilności i stekiem bezbrzeżnych  prawd życiowych.
Podajemy to na ciepło rodzinie, aby się cieszyła i
społeczeństwu, aby się z tym zmierzyło.
Lokomotywa wreszcie dotarła do przystanku „Festyn”.
Wszyscy wsiedli z wagonów i ruszyli na podbój szkolnych
boisk. Zażywali ruchu na świeżym powietrzu, a gdy nieco
zgłodnieli mogli skosztować kiełbasek z rożna, grochówki
czy też przepysznego ciasteczka. Pociąg do nauki nie
odjechał z Czorsztyńskiej 35. Dalej będzie zabierał kolejne
roczniki. Na pewno spotkamy się na obchodach następnego
jubileuszu.
                                                                          Redakcja

Nasza szkoła 21 września obchodziła swoje urodziny,
zaszczytne sześćdziesiąte. Święto to, to przede wszystkim
święto wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy uczyli się,
uczą, pracowali i pracują w naszej szkole. Obchody
rozpoczęły się Mszą św. odprawioną przez Proboszcza
Parafii p.w. Św. Krzyża, Ks. Prałata Piotra Kordulę
O godzinie 10:30 rozpoczęła się gala w samej szkole. Na
urodziny naszej Jubilatki, przybyło wielu znakomitych Gości.
Pięknie udekorowana sala ze szczęścia pękała w szwach 
Szanownych Gości, zgromadzonych nauczycieli przywitała
grupa młodych Szczecinian, która od początku wprowadziła
barwną atmosferę. Porcji wzruszeń dostarczył natomiast
występ wspaniałych Zerówkowiczów. Po projekcji filmiku o
szkole został odczytany list ze słowami Pani Dyrektor Iwony
Górskiej skierowany do Gości, a następnie miłe słowa
skierowali do wszystkich Prezydent Miasta Szczecin, p.
Piotr Krzystek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, p. Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Kurator
Oświaty, p. Magdalena Zarębska – Kulesza,
Przewodnicząca Komisji Edukacji, p. Renata Łażewska,
oraz Przewodniczący Rady Rodziców, p. Piotr Piela. Po
pięknych przemowach wszystko ruszyło jak wspaniała
LOKOMOTYWA za sprawą uczniów z klasy 6c, we
współpracy z uczniami z klasy 5a i 6a, którzy przedstawili
szkolną adaptację wiersza J. Tuwima.

Fragmenty ze strony internetowej szkoły

Uwaga! Uwaga! Tu stacja Szczecin - Pogodno.
21 września 2018 r. pociąg osobowy z roku 1958 wjechał na tor przy peronie Czorsztyńska 35. Pociąg skończył bieg. Podczas wysiadania z
pociągu pasażerowie zostali proszeni  o zachowanie szczególnej ostrożności.
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WSPOMNIENIA NAUCZYCIELI 
I BYŁYCH UCZNIÓW

Wspomina Pan Mieczysław Chruściel (fragmenty):
Ponad 60 lat temu na pustym, porośniętym trawą i dzikimi krzewami placu, pomiędzy ulicami
Czorsztyńską i Reduty Ordona panowała wrzawa niecodziennej budowy(…)Wracając umorusany do
domu,(…) zapewniałem mamę, że dzieje się coś naprawdę wyjątkowego – wojsko buduje nową szkołę.
Pierwszego wrzenia 1958 roku, jako uczeń trzeciej C stanąłem w mundurku, a właściwie w satynowym
fartuszku na pierwszym apelu(…)Nasza 48 dała podstawy wykształcenia tysiącom ludzi.(…) Zawsze
będziemy pamiętać, jak lekcja geografii każdorazowo rozpoczynała się od pieśni intonowanej przez
pana Gajewskiego: „W Tyrolu, gdym na warcie stał i o swym szczęściu śnił, chwycił karabin i oddał
strzał, strzał to śmiertelny był”. Drobna postać pierwszego kierownika szkoły, człowieka
dobrodusznego i ruchliwego jest związana z moimi wspomnieniami z podstawówki.(…) Pamiętam,
kiedy zaraz po ukończeniu szkoły razem z Leszkiem Pieczyńskim podpaliliśmy rozsypany na
parapetach okien szkoły proch strzelniczy własnej produkcji.(…) Na zawsze w sercu noszę moją
uwielbianą wychowawczynię, młodziutką panią Halinę Popik (później Bernacką).(…)Tutaj zaiskrzyły
moje zdolności plastyczne, w czwartej klasie namalowałem pierwszy obraz farbami olejnymi na
tekturze.(…)Tutaj zawiązywały się pierwsze przyjaźnie. Spośród kolegów, którzy pozostają w mojej
pamięci chcę wymienić: prymusa Ryśka Pikułę, Krzyśka Seneczkę, z którym siedziałem w jednej
ławce, Piotra Kompalkę, u którego bawiłem się często w ogrodzie i w domu, Marka Błusia, który
zawsze imponował mi wiedzą i dojrzałością, a nade wszystko śp. Andrzeja Żylińskiego, z którym na
długie lata zaprzyjaźniłem się dopiero po skończeni szkoły. Tutaj także narodziły się pierwsze
sympatie, zauroczenia (...) Pamiętam, jak okrutne dzieciaki na mojej ulicy rozrzucały kartki pamiętnika,
który znalazły ukryty na strychu. Pisałem tam o mojej miłości do Tereski Pelczarskiej(później
Krukowskiej). Nie przypuszczałem, że ta wiotka i drobna Tereska całą swoją późniejszą nauczycielską
karierę poświęci naszej szkole, a tym bardziej, że będzie wychowawczynią mojego najstarszego syna.
  Szkołę ukończyłem w 1963 roku na samych piątkach. 

Wspomina Pani Anna Kucharska (fragmenty):

(…) Właśnie kończyłam polonistykę na
Uniwersytecie Szczecińskim. Pamiętam, że dzień
był piękny. Wiosna w pełni rozkwitu. Budynek
zatopiony w zieleni wywarł na mnie wrażenie.
Przed szkołą gwar i ruch. Podeszłam do młodej,
pięknej dziewczyny z burzą jasnych włosów i
zapytałam o dyrektora szkoły. Przemiła
nauczycielka, jak się potem okazało Agata
Kulbacka (dziś Agata Obst), wskazała mi drogę
do gabinetu pani Dyrektor Bożeny Frąckowiak. I
tak się zaczęła moja długa przygoda ze szkołą
przy ulicy Czorsztyńskiej 35.(…)Wiele
zawdzięczam zwłaszcza pani Barbarze
Młynarczyk, która była w owym czasie dla mnie
niedoścignionym wzorem polonisty i
wychowawcy. A łatwo nie było. Mimo "mgr filologii
polskiej" przed nazwiskiem, wiele musiałam się
nauczyć.  Byłam wtedy najmłodsza w szkole.
Miałam oczy szeroko otwarte, patrzyłam na
doświadczonych belfrów z podziwem.  Z czasem
zaprzyjaźniłam się z nimi.  Nie wiem, jak to się
stało i kiedy, ale nagle okazało się, że nie jestem
już tą najmłodszą.(…)

Wspomina Pani Maria Hudeczek (fragmenty):

(…)Pracę na stanowisku nauczyciela
bibliotekarza w SP 48 rozpoczęłam w lutym 1982
r. Było smutno i siermiężne. Szkoła w remoncie.
Ze względu na stan wojenny wzmożona
dyscyplina pracy(…) Dzięki pomocy koleżanki,
mojego bibliotekarskiego mistrza, którym była p.
Joanna Szczerbik–Jakuszyk prowadząca
wówczas czytelnię oraz uczniów szybko w 48
zaczęłam się czuć dobrze.(…)Szczególną
sympatią darzę tę część mojej pracy, która stała
się jakby osobnym bytem mojej działalności w SP
48. W 1993 r. założyłam koło, które do roku 1998
zwane było skromnie Kołem Recytatorskim.
(…)Gdy wspominam Koło Przyjaciół Teatru nie
mogę pominąć osoby bardzo ważnego ucznia,
mojego akustyka przygotowującego nagłośnienie i
wspomagającego mnie w opracowaniu oprawy
muzycznej przedstawień. Był to Jarek Wiza, który
poświęcił mi wiele godzin pracy. Zawsze
niezawodny.(...) W moich bibliotekarskich i
artystycznych poczynaniach zawsze miałam
przyjazną duszę, radosną i pełną optymizmu
koleżankę, też bibliotekarkę, p. Kasię Łokaj.
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WSPOMNIENIA OBECNYCH UCZNIÓW

Szkoła kojarzy się przede wszystkimi z lekcjami.
Niekiedy odbywają się inne zajęcia.
  Pewnego dnia wyjechałem na zieloną szkołę.
Bałem się bardzo. Po dość krótkiej podróży,
dotarłem na miejsce. Okazało się, że bardzo mi
się tam podoba. Po pierwszych zajęciach nie
mogłem doczekać się następnych. Pływaliśmy
kajakami, graliśmy w różne gry, jeździliśmy na
rowerach. Było pyszne jedzenie. Niestety, tę
wspaniałą atmosferę psuły noce. Były najgorsze.
Nie mogłem zasnąć do północy i płakałem. Rano
wszystko mijało. Gdy wstawałem, o wszystkim
szybko zapominałem. Myłem się i ubierałem,
żeby zdążyć na śniadanie, a potem aktywnie
uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które –
jak już pisałem – były wspaniałe.
  Mimo drobnych problemów ze spaniem uważam
że wyjazd na zieloną szkołę był najlepszy. To
moje najmilsze wspomnienie związane ze szkołą.

Adam kl. 4f

  Szkoła to nie tylko lekcje i zajęcia w niej. To
także klasowe wyjazdy, np. na zielona szkołę. 
  Zawsze myślałam, że uwolnienie się od nauki to
najlepszy czas. Bardzo cieszyłam, gdy pani w
trzeciej klasie powiedziała, że wyjeżdżamy na
zieloną szkołę. Wszystko zapowiadało się
wspaniale – brak nauki, mnóstwo zabawy na
świeżym powietrzu, plotkowanie z koleżankami w
pokoju. Nie mogłam doczekać się wyjazdu. Gdy
nadeszła ta chwila, niemalże skakałam z radości.
Na początku było super – tak jak
przypuszczałam. Nie przewidziałam jednak, że
długi pobyt z koleżankami w jednym pokoju może
doprowadzić do tego, że po pewnym czasie
będziemy mieć siebie dosyć. I pokłócimy się.
Niestety, stało się to!  W ostatnim dniu pobytu na
zielonej szkole myślałyśmy tylko o tym, aby
wreszcie wrócić do domu. Gdy nastąpił dzień
wyjazdu, niezmiernie cieszyłam się.
  Nigdy nie przypuszczałam, że powrót do szkoły
może mnie tak uradować. Tutaj po lekcjach
można uwolnić się od koleżanki, z którą akurat się
pokłóciłam. Oczywiście zawsze tak jest, że
później się godzimy i wszystko wraca do normy,
ale to już inna historia.

Marta kl. 4b

  
Lubię szkołę, a zwłaszcza przebywanie w
towarzystwie moich koleżanek z klasy. Często
wspólnie bawimy się, gramy po lekcjach na
boisku szkolnym.

  Szczególnie utkwił mi w pamięci jeden ciepły i
słoneczny dzień. Byłam wtedy z koleżankami z
mojej klasy na czerwonym boisku i grałyśmy w
buta. Wszystkie dziewczyny i ja miałyśmy wielką
głupawkę i śmiałyśmy się z byle czego. Każda
wymyślała jakieś zabawne historie, miała
śmieszne skojarzenia. Sama gra zeszła na drugi
plan, najważniejsze stało się powiedzenie czegoś
zabawnego. Wszystkie trzymałyśmy się za
brzuchy, pokładałyśmy się ze śmiechu. Żadna nie
miała ochoty wracać do domu.

  Ten dzień wspominam najlepiej z całego
dotychczasowego chodzenia do szkoły.

Gabrysia kl. 4b

 
Nasze najmilsze wspomnienia związane ze
szkołą dotyczą naszej byłej wychowawczyni. W
ubiegłym roku opiekę nad naszą klasa objęła pani
Ola Mucha. Uczyła nas  języka angielskiego.
Obecnie już nie pracuje w naszej szkole, ale
wszyscy bardzo miło ją wspominamy.

  Pani Ola organizowała nam wspaniałe wyjścia.
Raz poszliśmy do kina na seans „Cudowny
chłopiec”. Opowieść była i śmieszna.
Siedziałyśmy z koleżankami obok pani. Film
każdemu się podobał. Innym razem wybraliśmy
się na seans „Za niebieskimi drzwiami”. Film
budził mieszane emocje – z jednej strony był
ciekawy, ale też i straszny. Niektórzy bardzo się
bali i mieli później złe sny. Najwspanialej było
jednak na lodowisku. Wszyscy ciągle się
przewracaliśmy, śmiejąc się przy tym i żartując.

  Z byłą wychowawczynią było fajnie.

                             Ania, Monika i Dominika kl. 5c
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DEN

                                                NIE ZAPOMNIJMY
                              14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  
                  ZGADUJ - ZGADULA. 
         O KTÓRYM NAUCZYCIELU MOWA?

Pani dobrze nasz język zna,
Często głośno śmieje się ha, ha.
Lubi z uczniami pracować,
Na lekcjach ich motywować.
Najdłuższe blond włosy ma.
Po nosie też czasem da.

Jego specjalnością są historyczne postacie.
Po spokojnym, poważnym głosie go poznacie.
Z niegrzecznymi uczniami się nie patyczkuje.
Gdy trzeba wstawi szóstkę, jedynkę czy dwóję.

Druga w szkole po pani dyrektor.
Gdy jej nie ma, to ona wyznacza tor
Działań wszystkich nauczycieli.
Podaje też zastępstwa, by uczniowie wiedzieli
Jakiej pani na lekcji mogą się spodziewać
Lub gdy są zwolnieni- kolegów odwiedzać.

Według mnie ta pani uczy dobrze.
Jej interpretacji tekstów żaden uczeń się nie
oprze.
Gdy pani czyta, wszyscy uważnie słuchają,
Niezwykle rozmarzone miny mają.
Rozpoznasz ją spośród innych pań,
Że ciemne włosy poprawia, gdy piwnymi oczami
patrzy nań.

Tę panią często na boisku widzimy,
Gdzie z chęcią z panią chodzimy.
Gramy, bawimy się, ćwiczenia wykonujemy.
Zawsze z najlepszej strony się pokazujemy.
Pani swe krótkie włosy poprawia.
Często okulary na nos zakłada.

Gdy ta pani w brązowej sukni po korytarzu
kroczy,
Każdy kto ją spotka, wita się, nikt się nie boczy.
Może nas nauczy czegoś? Może się pobawimy?
To nieważne, bo na każdej lekcji mamy wesołe
miny,
Bo nie nudzimy się z nią.
Na jej lekcje chodzimy z chęcią.

Zagadki o nauczycielach napisali: Misia kl. 4f,
Zuzia kl. 4f,  Filip kl. 5c
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