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Na  poniedziałek przygotujecie 

pracę  grupową. Pierwsza grupa to: 

Malina, Kati, Artek i Michał 

Jak to – my z dziewczynami!? 

Klasa 5A sala 212 drugie piętro. 12:49, 

piąta lekcja – godzina  wychowawcza. 

Nauczyciel: Anna Dolecka. 
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Prezentacja będzie dotyczyła 

naszej szkoły. Bo kończy ona już 

70 lat! To wszystko na dziś! 

Kati to jeszcze może być…. Chyba nie boisz się 

dziewczyn? 

*dzwonek* 
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Obgadamy to po szkole? Postawicie pizzę? To 

idę! 

Faul! 

Gol! 
Spalony! 

Mówiłam, że to my odwalimy całą 

robotę… 

Przerwa nr 5, 

korytarz na drugim 

piętrze przed salą 

212 

Po szkole godz. 15:00. 

Ogródek Jordanowski .  
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Jaki słodki kotek… 

On ma chyba 

uczulenie na 

ludzi… 

Wejdźmy tu! 

Może uda nam 

się tu schronić.  Muzyczna  

podróż  
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To jakaś pradawna 

muzyka! 

Ale fajne kije 

znalazłem! 

Może zrobię z 

nich flet? 

Chyba przysnęliśmy w tej 

bibliotece. Tu jest tak 

zacisznie… 

Wiem! Może zbierzemy 

historię naszej jubilatki i 

umieścimy w kapsule 

czasu? 

Ostatnio miałem 

historyczny wynik 

w Fortnite! 

Biblioteka szkolna półpiętro nr 1. 

Godzina 15:30.  

To był 

dziwny sen. 
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Zjadłeś karmę własnemu kotu!?    

To mają być  fundamenty naszej 

szkoły! Sławni nauczyciele, prymusi, 

koncerty… 

Nie otwierać 

przed 2070 

rokiem! 

 

Kapsułę zapakujemy 

do jakiejś ściany i 

przekażemy 

potomnym.. 
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Pamiętam te skrzypce! 

Dostałem je w drugiej klasie! 
Może jak nauczysz się 

porządnie grać to też 

przejdziesz do historii? 

 

Zobaczcie, gdzie uczniowie uczyli 

się, zanim wybudowano „Solną”!  

Świetne zdjęcia mają w 

fotoplastykonie! 
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Szykowna kamienica! W 1972 

roku szkoła przeniosła się na 

Solną. 

 Chcecie się dowiedzieć, jak 

kiedyś wyglądała nauka? Ja 

uczyłam się w tej szkole 

kilkadziesiąt lat temu…. 

 

Chwileczkę, 

włączę 

nagrywanie… 

 

Fotoplastykon, hol  budynku drugiego stopnia, 

godz. 15:35 
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Nie było łatwo. Lekcje 6 dni w 

tygodniu, samodzielne 

przepisywanie nut, zero 

leniuchowania! Nauczyciele 

wspaniali, np. pani Urszula 

Kulczycka… zapamiętam ich 

na zawsze! 
Dziękujemy i zapraszamy na 

jubileusz! 

I tak znaleźliśmy 

się na solnej  

(1) 

Styl 

modernistyczny 

i ściana ze szkła 

(2) 

Była sala 

gimnastyczna 

(3) 

I sale do 

indywidualnej 

nauki! 

(4) 
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A wszystko zaczęło się od 50 uczniów w 1950 roku. Założycielem 

szkoły był Witold Kandulski, pierwszym dyrektorem Karol  

Broniewski. Znani absolwenci to np. śpiewaczka Joanna Kozłowska, 

dyrygent Grzegorz Nowak. Patronem został Henryk Wieniawski. 

 

Kiedyś stała tu 

jego głowa, 

prawda? 

Głowa była ze styropianu i odstraszała 

wagarowiczów.  Przez te lata wiele się 

działo koncerty, konkursy na 

najlepszego nauczyciela…… 

Prymusi też byli i 

są, prawda Kati? 

A może zapytamy 

kogoś o jego 

najlepszy dzień w 

szkole? Dziękujemy 

pani dyrektor 

Biuro pani dyrektor , 

budynek pierwszego 

stopnia korytarz na 

prawo od głównego 

wejścia, godz.15:40  
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Dzień 

dobry 

pakujemy 

do kapsuły 

czasu 

najważniej

sze chwile 

szkoły. 

Jaki był 

pana 

najlepszy 

dzień w 

szkole?

Było ich tyle że trudno by było 

wyróżnić takiego naj-naj. 

Może dopiero będzie? 

 

Dziękujemy! Może 

zapytamy kolegów, jak 

wyglądałaby szkoła 

przyszłości? 

Wyobraźcie sobie naszą 

szkołę za 50 lat…. 

 

Przed pokojem 

nauczycielskim, korytarz 

koło świetlicy godz. 15:45. 

Rozmowa z panem 

Małeckim 
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Może tak? 

Dziś sprawdzian z historii 

galaktycznych inwazji. 

Proszę przesyłać 

odpowiedzi mentalnie. 

A może tak? 

Ogród na dachu szkoły 
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- laptopy zamiast podręczników   

-nowy  asfalt na boisku     

-ogród na dachu 

-winda na plecaki 

- może zapiszę tam swoje dzieci… 

Kochane dzieciaki… 

 

Kapsuła 

gotowa. 

Zawijamy w 

rulon i siup! 

Za 50-60 lat papier 

pewnie wyjdzie z 

użycia, ale muzyka 

zostanie… 


