
INFO 113 
Wywiad z panią dyrektor 

1. Na czym polega pra-
ca dyrektora szkoły 
podstawowej ? 
Pani Dyrektor: 
- Dyrektor odpowiada za 
organizację pracy całej 
szkoły. Koordynuje co-
dzienną prace nauczycie-
li, wspierając ich. Kontro-
luje także pracę pozosta-
łych pracowników szkoły   
i dba o prawidłowy prze-
bieg procesu edukacyj-
nego w szkole. Najważ-
niejsze jest to, by proces 
ten przebiegał w sposób 
atrakcyjny w atmosferze 
zaufania budowanego       
w poszanowaniu praw 
dziecka i człowieka. 
 

2. Co zmieniło się od 
czasu kiedy jest pani 

dyrektorem szkoły? 
Pani Dyrektor: 
- Powoli spełniają się 
moje marzenia. Budynek 
szkolny staje się miej-
scem atrakcyjnym i bez-
piecznym. W czasie wa-
kacji rozpoczęty został 
remont boisk szkolnych, 
który systematycznie 
będzie kontynuowany. W 
szkole zostało wymienio-
nych 21 okien, drzwi wej-
ściowe, i do portierni, 
ponadto wyremontowano 
schody wejściowe i da-
szek nad nimi. Wymalo-
wano kilka pomieszczeń, 
hol, pojawiły się na jed-
nej z dwóch klatek scho-
dowych nowe okna.  
Ciąg dalszy remontów  
wkrótce! 

 
3. Z jakich remontów 
jest pani szczególnie 
zadowolona, a z któ-
rych nie? 
Pani Dyrektor: 
- Ogólnie ze wszystkich, 
bo poprawiły one bezpie-
czeństwo. Najgorzej wy-
padł remont schodów, 
ale na wiosnę zostanie to 
poprawione. 
Zdradzam tajemnicę - 
wkrótce nasza szkolna 
rada uczniowska będzie 
mogła wykorzystywać 
instalowany obecnie ra-
diowęzeł, dzięki któremu 
w naszej szkole pojawi 
się długo oczekiwany  
DZWONEK!!! 
 

W dniu 29 września 20-
2008 odbyły się wybory 
do Szkolnej Rady 
Uczniowskiej Szkoły 
Podstawowej  nr 113        
w Krakowie. Uczniowie 
pobierali karty do głoso-
wania, stawiali znak x 

zwisku wybranego kan-
dydata i wrzucali swój 
głos do urny. Po oblicze-
niu wyników przez komi-
sję składającą się z 
uczniów i nauczycieli 
ukonstytuowała się 
szkolna rada uczniow-
ska: 

Przewodnicząca – Alek-
sandra Fus 

Zastępca- Jan Nowacki 

Skarbnik- Anna Jankosz 

Sekretarz- Aleksandra 
Morys 
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W dniu 1 października 
odbył się dziewiąty rajd szkolny. 
Zebraliśmy się przed szkołą 
o godzinie 8.00. Na rajd wyruszy-
li wszyscy uczniowie z gronem 
peda gogic znym  na  c zel e 
z panią dyrektor. Spod szkoły 
poszliśmy na przystanek autobu-
sowy, z którego autobusem doje-
chaliśmy pod dom handlowy Jubi-
lat. Dalej udaliśmy się ulicą Ko-
ściuszki, a później aleją Wa-
szyngtona w stronę Kopca Ko-
ściuszki. Idąc aleją Waszyngtona 
zatrzymaliśmy się na starym, za-
łożonym w 1865 roku, cmentarzu 
Salwatorskim by pomodlić się za 
osoby poległe podczas 2 wojny 
światowej. Zapaliliśmy znicze i 
ruszyliśmy w dalszą drogę w 
stronę kopca. A teraz trochę hi-
storii. Usypywanie kopca Ko-
ściuszki rozpoczęto w 1820 roku, 
nazywany był wtedy Mogiłą Ko-
ściuszki, a jego budowa, całkowi-
cie sfinansowana z publicznej 
zbiórki pieniędzy, została zakoń-
czona w 1823 roku. Szczyt kopca 
jest jednym z najpiękniejszych 
punktów widokowych miasta. Roz-
tacza się z niego rozległy widok, 
który przy dobrej pogodzie i wi-
doczności, pozwala dostrzec od-
ległe końce miasta. W połowie 
XIX stulecia, zaborcy austriaccy 
otoczyli kopiec pierścieniem for-
tyfikacji, który obecnie obro-
śnięty zielenią. Oprócz popular-
ności jaką zawdzięcza doskonałej 
lokalizacji, jest przede wszyst-
kim pomnikiem pamięci narodo-
wej. Zawiera w sobie ziemię z pól 
bitewnych z Racławic, Maciejowic 
i Dubienki, a także z Ameryki 

Północnej. Są to miejsca, gdzie 
walczył Kościuszko. Podczas II 
Wojny Światowej Niemcy plano-
wali zburzenie kopca, gdyż był i 
jest silnym symbolem polskości.  

Zwiedziliśmy wystawę 
figur woskowych, która mieści się 
w  budynk u fortyfikac j i . 
Są tam postacie sławnych ludzi 
takich jak: Jan Paweł II, Tadeusz 
Kościuszko, Józef Piłsudski, Je-
rzy Waszyngton i wielu innych 
sławnych ludzi. Gdy skończyliśmy 
zwiedzanie wystawy udaliśmy się 
przez las w dalszą drogę w stro-
nę drugiego kopca, Kopca Piłu-
dskiego. Szliśmy bardzo długo, 
ponieważ droga wspinała się cią-
gle pod górę, a w dodatku zgubili-
śmy się. Ziemia była mokra więc 
wiele osób się przewróciło, a tak-
że opadło z sił. Droga była długa 
lecz na szczęście udało nam się 
wytrwać i dotarliśmy do Ogrodu 
Zoologicznego, gdzie odpoczęli-
śmy na ławkach. Za niecałe 5 mi-
nut ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Teraz droga była już dość łatwa 
wiec po krótkiej chwili zobaczyli-
śmy Kopiec Piłsudskiego.  

              K o p i e c  t e n

 początkowo nazywany był kop-
cem Niepodległości, gdyż jego 
budowę rozpoczęto w 1934 roku, 
w dwudziestą rocznicę wymarszu 

z Krakowa I kompanii kadrowej 
Legionów. Jednakże po śmierci 
Józefa Piłsudskiego w 1935 roku, 
postanowiono kopiec nazwać imie-
niem marszałka. Mieszkańcy Kra-
kowa usypywali go aż trzy lata. 
Wznosi się na wzgórzu Sowiniec. 
Podobnie jak w kopcu Kościuszki, 
w nim także znajduje się ziemia 
ze wszystkich pól bitewnych żoł-
nierzy polskich z pierwszej wojny 
ś w i a t o w e j .  D u ż y  w k ł a d 
w jego usypywanie ma również 
moja Babcia Jasia, mama mojego 
taty. Gdy dotarliśmy pod kopiec 
dostaliśmy posiłek, który serwo-
w a ł y  p a n i e  k u c h a r k i 
ze szkoły, a następnie pobawili-
śmy się na placu zabaw. Postano-
wiliśmy wdrapać się na sam 
szczyt kopca, gdzie przywitał nas 
silny wiatr. Warto było się wspiąć 
na samą górę kopca, żeby zoba-
czyć piękny krajobraz. Schodze-
nie z kopca dróżką na przystanek 
autobusowy zajęło nam już mało 
czasu. Jadąc dwoma liniami auto-
busów dotarłem do domu trochę 
zmęczony, lecz zadowolony z wy-
cieczki. Rajd moim zdaniem był 
dość ciekawy ze względu na po-
znane miejsca historyczne, 
a także z możliwości zwiedzenia 
wystawy figur słynnych ludzi. Był 
on dość męczący z powodu długiej 
drogi pod górkę, śliskiej ziemi, 
niesprzyjającej pogody i zabłą-
dzenia na trasie. Ten rajd na 
pewno zapamiętam długo ze 
względu, że był moim ostatnim 
rajdem w tej szkole podstawo-
wej.  

KAMIL SZELEREWICZ 
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Stoi Jaś przed klasą i zastanawia się: 

- Gdzie tu sens, gdzie tu logika?! 

Podchodzi dyrektor i pyta się: 

- Co się stało, Jasiu? 

- No bo wie pan: pierdnąłem w klasie, 
pani mnie wyprosiła, a oni siedzą w tym 
smrodzie... 

 

Ojciec do Jasia: 

- Matka skarży się że zachowujesz się, 
jakbyś w ogóle nie słyszał , co się do 
ciebie mówi 

- Ale tato...! 

- Nie tłumacz się tylko mi powiedz jak 
tego dokonać 

 

Jasiu chwali się koledze: 

- Wiesz, na urodziny dostałem od ro-
dziców rowerek i trąbkę. 

- A z czego cieszysz się bardziej? 

- Yyy... Chyba z trąbki. 

- A dlaczego? 

- Bo tata daje mi codziennie 50 zł, że-

bym przestał grać 

 

Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: 

- Z Ciebie byłby doskonały przestępca. 

- Dlaczego?! - dziwi się Jaś. 

- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych 
śladów działalności. 

DOWCIPY 

Z a c h ę c a m y  d o  z a p i s y w a -
n i a  s i ę  d o  d r u ż y n  h a r -
c e r s k i c h  o r a z  z u c h o -

w y c h !  
4 0  K D H  " B a r y k a d a "  i m .  
O b r o ń c ó w  W e s t e r p l a t t e  
- Dzień dobry. 
- Dzień dobry. 
- Czy mogę rozmawiać z Tomkiem Rompal-
skim? 
- Tak, przy telefonie.  
- Jestem mama Jasia. Dostał pana numer od 
kolegi. Pan jest drużynowym 'Barykady'? 
- Tak, jestem drużynowym 40 Krakow-
skiej Drużyny Harcerzy 'Barykada' im. 
Obrońców Westerplatte. 
- Jasiu bardzo chciałby wstąpić do Waszej 
drużyny. Czy mogę na początek zadać kilka 
pytań? 
- Oczywiście, słucham. 
- Gdzie działacie, gdzie odbywają się 
Wasze zbiórki ? 
- Działamy przy Szkole Podstawowej nr 113, na 
ul. Stachiewicza 33. W tej szkole mamy har-
cówkę, gdzie odbywają się zbiórki naszych 
zastępów, drużyn, szczepu. 
- Szczepu? A co to takiego ? 
-W naszym Szczepie 'Huragan 28', oprócz 
naszej drużyny harcerzy, jest jeszcze 28 Kra-
kowska Drużyna Harcerek 'Buki' oraz 28 Kra-
kowska Gromada Zuchowa 'Tęczowe Smoki'. 
Działamy razem w jednej szkole, pomagamy 
sobie, organizujemy wspólne akcje, imprezy, 
zbiórki, wyjazdy, obozy i zimowiska.  
- A kto Wami dowodzi ? 
- Naszym szczepowym jest druh Paweł Lisow-
ski.  
- Ilu Was jest ? 
- W drużynie aktualnie około 14 osób, a w ca-
łym szczepie około 50 zuchów, harcerek i har-

cerzy. 
- Jak często odbywają się Wasze 
zbiórki ? 
- Co tydzień odbywają się zbiórki zastępów, w 
wyznaczonych dniach, zazwyczaj o godzinie 
17.00,  
a dodatkowo mniej więcej co dwa tygodnie 
odbywa się zbiórka drużyny, szczepu, gra 
terenowa bądź jakaś impreza okolicznościową.  
- Wspomniał pan cos o zastępach. 
Może mi pan to trochę przybliżyć? 
- Aktualnie w naszej drużynie są dwa zastępy 
– 'Czarne Albatrosy' i 'Orlęta'. Liczą po kilku 
harcerzy,  
a dowodzą nimi zastępowi – starsi i bardziej 
doświadczeni harcerze. Harcerze głównie 
spotykają się właśnie na zbiórkach zastępów, 
tworząc zgrane ekipy.  
- Pan sam dowodzi drużyna, jak to 
jest ? 
- Nie, nie sam. W kadrze drużyny jako przy-
boczni są jeszcze Oskar Korzonek i Sebastian 
Ramza - Ożóg. Współpracujemy również z 
zastępowymi, którymi są Mirosław Jastrząb i 
Jarosław Kus.  
- Dziękuję panu bardzo, to chyba wszystko co 
chciałam wiedzieć. Wyśle Jasia na najbliższa 
zbiórkę drużyny, będzie bardzo zadowolony. 
Dziękuję panu jeszcze raz i do widzenia.  
- Ja również dziękuję. Do widzenia pani 

Czuj! 
To pozdrowienie zuchowe, bo przy 113 
działają właśnie zuchy. Nazywamy się 
"Tęczowe Smoki" i jesteśmy 28 Kra-

kowską Gromadą Zuchową Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. 

Bardzo długa nazwa .Ale po kolei. 
Istniejemy od października 2005 roku, 
czyli jesteśmy bardzo młodzi. Wspólnie 

byliśmy na zimowisku w Gliczarowie 

(podczas ferii zimowych) i również w 
Gliczarowie na dwutygodniowej kolonii 

zuchowej. 
W maju 2005 spaliśmy pod namiotami 

(na biwaku razem z harcerzami) w Pusz-
czy Niepołomickiej! 

Zuchami mogą być uczniowie z drugiej, 
trzeciej lub czwartej klasy. Spotykamy się 
co tydzień i przez półtorej godziny - bar-
dzo miło spędzamy czas. Zuchowe zaję-
cia to wesołe pląsy, gry, turnieje, piosen-
ki - po prostu dobra zabawa. Dowiaduje-
my się przy okazji wielu nowych, cieka-
wych rzeczy. Zdobywamy sprawności 
(nagroda, gdy jesteś w czymś dobry), 
staramy się przestrzegać Prawa Zucha 

i .dostać Zuchowy Znaczek. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zain-

teresowanych do zuchówki 
(pomieszczenie tylko dla prawdziwych 

zuchów..:)) naprzeciw małej sali gimna-
stycznej we środy, w godzinach 17.00 - 

18.30. 
Czuj! 

P r a w o   Z u c h a. 

1. ZUCH KOCHA BOGA I POLSKĘ. 
2. ZUCH JEST DZIELNY. 

3. ZUCH MÓWI PRAWDĘ. 
4. ZUCH PAMIĘTA O SWOICH OBO-

WIĄZKACH. 
5. WSZYSTKIM Z ZUCHEM JEST DO-

BRZE. 
6. ZUCH STARA SIĘ BYĆ CORAZ LEP-

SZY. 

HARCERSTWO W NASZEJ SZKOLE 
/PRZEDRUK ZE STRONY SZKOŁY/ 
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Uwe i Wili w jednej stali wili, 
Uwe na wierchu, a Wili na dole. 

Uwe spokojny nie wadzi nikomu,  

a Wili wyrabiał choby w stodo-
le. 
To pies, to hazok, ciepał w nim 
ryczkami, 

Gupioł i turpioł durś trzaskał 
drzwiami. 
A kiedy szczykać zaczął z pas 
– patronów,  
A dymu pełno było w cołkiem 
domu 

Uwe sie wnerwił i śloz na dół 
do niego 
I pado: “Wili, ja strzymia te-
go!” 

  

A Wili na to: “Co komu do je-
mu, a jemu do komu,  
Ty giździe pieroński, jo se w 
swoim domu.” 

Uwe po gowie poskrobał sie ino,  

Poszoł do siebie i coś medyto-
wał... 

  
Rano Wili jeszcze na szezlongu 
chrapie, 

Naraz mu coś z gipsdeli na ki-
chol kapie. 

Serwał sie Wili, leci ku górze. 
Stuk! Puk! Zamknione!!! 

  
Filuje przez dziura: Hen Jezu, 
Cała izba w wodzie, 

A Uwe se siedzi z wędką na 
komodzie. 

“Was machts du, Uwe” “Jo se 
fisza łowie” 
“Du bist Idiot, mnie kapie na 
gowe!” 

A Uwe mu na to: “Co komu do 
jemu, a jemu do komu,  
Ty giździe pieroński, jo se w 
swoim domu.” 

  

* * * 
I na tym by mogli skończyć ta 
bajeczka, 

Ale naraz Wili po schodach kulo 
dynamitu beczka 
Stawia beczka pod stokiem 
segmentu M-4, 

A Uwe na gramofonie gra mod-
ne szlagiery 

Wili lont zapalił, pierdło jak 
tauzent diabłów 
A ...drzwirzy nie rozwalił.Uwe 
chichrac się zaczął ino i pa-
do:“Człowiecze! W naszym bu-
downictwie gipsdeka nie ciecze!” 

**************************** 

UWAGA— ZACHĘCAMY  
WSZYSTKICH UCZNIÓW  
DO PUBLIKACJI SWOICH 
WIERSZY. MOŻNA TO ZRO-
BIĆ POD PSEUDONIMEM. 
TEKSTY PRZYJMUJE REDAK-
CJA 

ZDJĘCIA Z RAJDU SZKOLNEGO 
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PAWEŁ I GAWEŁ  
/PO ŚLĄSKU/ 

 
Zaprezentowana poniżej wersja "Pawła i Gawła" - opowiadania o dwóch swarnych sąsiadach jest dla 
wielu zapewne mocno niezrozumiała. Niby po polsku a jednak nie polsku. Każdy język - a więc polski 
także ma swoje regionalizmy, a gwara śląska - bo to ona właśnie, jest szczególnie ciekawa 
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Konkurs „MAM TALENT” składa się z trzech etapów: 
1. Eliminacji 
2. Półfinału 

3. Finału 

ELIMINACJE: Wszystkich chętnych uczestników oceniać będzie 4-osobowe Jury w skład, którego wchodzą: 
-Bartosz Lasek 
-Paulina Paluch 
-Aleksandra Fus 
-Magdalena Porębska 
Oni właśnie wybiorą najlepszych uczniów, którzy przejdą do półfinału. 
PÓŁ FINAŁ: W półfinale wybrani muszą zaprezentować coś nowszego        i ciekawszego niż w eliminacjach, aby jury mogło dać im przepustkę do finału. 

FINAŁ: Najlepsi z najlepszych teraz najbardziej muszą pokazać swoje umiejętności w nowym pokazie. Jury wybierze w finale trzy najlepsze oso-by, które nagrodzą: 
-1miejsce-PUCHAR SP113 „MAM TALENT” 
-2miejsce-STATUETKA SP113 „MAM TALENT” 
-3miejsce-STATUETKA SP113 „MAM TALENT” 
 

 Konkurs Czysta Klasa Ekstra Klasa 
      Polega na tym aby! 

1.Doprowadzić swoją klasę do porządku, to znaczy: 
-Posprzątanie 
-Ozdobienie 

-Wykonanie gazetki klasowej 
2.Co miesiąc sekcja gospodarcza oceniać będzie wy-

gląd klas 4-6 w skali punktowej 
od 0-6. Punktacja będzie wywieszana na gazetce 

szkolnej . 

GAZETKA 
SZKOLNA  
INFO 113 

REGULAMIN SZKOLNEGO 
KONKURSU  
„MAM TALENT” 

Strona 6 

REGULAMIN „CZYSTA KLASA EKSTRA - KLASA” 


