
 10 lutego byłam na dyskotece. 
Odbyła się z okazji Walentynek i Kar-
nawału. Było niedużo osób, ale bal bar-
dzo się udał. Wszyscy, którzy mieli 
stroje, poprzebierali się za różne po-
stacie. Z naszej klasy było najwięcej 
osób. Bawiliśmy się wspaniale. Bal 
przebierańców prowadził profesjonal-
ny DJ Marek. Znajdowały się takie 
postacie jak : średniowieczna królew-
na, kot, czarownica, wampir, tancerka, 
Hinduska, kowbojka, czirliderki, super 
bohaterzy i lalka. 
Były puszczane świetne kawałki, przy 
których świetnie się bawiliśmy, a jeśli 
utwory były znane zazwyczaj refreny 
były śpiewane. Ja byłam przebrana za 
wróżbitkę i „przepowiadałam przy-
szłość” wszystkim, którzy mieli ocho-
tę się pobawić. Potem starali się jak 

najbardziej, aby te wróżby się spełni-
ły. Zabawa trwała od 16.00 do 18.00. 

KATARZYNA ŁUDZIK 

Kara 
 

Dzisiaj po lekcjach siedzę w kozie. – A czemu? 
Ponieważ mój kolega (nie polecam go wam) 

Powiedział, że jestem głupi i, że ze mnie cham 
A więc to wszystko zawdzięczam jedynie jemu 

I kiedyś mojemu koledze najlepszemu. 
Potem zaczęliśmy się bić i już miałem plan 

Jak pokonać go niczym mongolski Dżyngis – Chan 
Już moja ręka szybko zdążała ku niemu, 

Gdy nagle obok nas stanął Nauczyciel nasz 

 

I zaprowadził do pokoju Dyrektora, 
Który na dawaniu kar uczniom bardzo zna się 

I on powiedział – Gdzie rozsądek podział się wasz 
Mieć was w mojej szkole to strasznie wielka zmora 

I za karę po lekcjach zostaniecie w klasie! 
GNIECIO 
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Kiedy moje oczy stawały się 
coraz bardziej senne, a za oknem 
deszcz bębnił cichutko w szyby pogrą-
żyłam się w głębokim śnie. Naraz okno 
otworzyło się powoli i ujrzałam w nim 
niewysokiego jegomościa, który był 
ubrany w śmieszny zielony uniform 
trochę przypominający przebranie ko-
nika polnego. 
- Dzień dobry rzekł ów pan, a raczej 
dobry wieczór. Nazywam się Alojzy 
Skrzypek,  ale wszyscy do mnie mówią 
Smyczek i proszę abyś ty też się do 
mnie tak zwracała. 
Ty zapewne jesteś 
Marysia. 
- Skąd pan zna 
moje imię? 
- Och przecież to 
proste, codziennie 
jak zasypiasz śnisz o krainie pełnej 
kwiatów, w której rządzi król Hiacynt, 
a ja jestem jego nadwornym sekreta-
rzem i przyszedłem zabrać cię                   
na krótki spacer po królestwie róż, w 
którym wszystkie owady żyją ze sobą 
w zgodzie  i szczęściu. Przecież twoim 
marzeniem jest w końcu poznać tą kra-
inę, czyż nie prawda? 
- Tak odparłam. Popatrzyłam w stronę 
okna, a tu po deszczu nie było ani śla-
du, a na niebie rozpościerała się piękna 
tęcza. 
- Wystarczy tylko przejść przez okno, 
rzekł Smyczek. Złap mnie za rękę, pój-
dziemy razem będzie nam raźniej. 
- Chwyciłam Smyczka za rękę i prze-
szliśmy przez okno, moim oczom ukazał 
się wspaniały widok, tysięcy kolorowych 
kwiatów. Ale co stało się ze mną i ze 
Smyczkiem, nasze ciała zmniejszyły się 
do wielkości myszki polnej. 
- Nie przejmuj się, rzekł Smyczek to 
tylko na czas naszego spaceru, potem 
wszystko wróci do normy. Chodź 
przedstawię ci naszego króla i oprowa-
dzę po naszej krainie. Kiedy minęliśmy 
wspaniałe krzewy dzikiej róży naszym 
oczom ukazał się pałac króla Hiacynta, 
który o dziwo przypominał wielką bie-
dronkę. 

Na dziedzińcu stał król w ko-

ronie i czerwonym płaszczu. Ukłoniłam 
się przed nim  i powiedziałam. 
- Dzień dobry. 
- Witaj Marysiu, odparł król jestem 
zaszczycony, że przyjęłaś moje zapro-
szenie. Muszę ci powiedzieć, że jesteś 
pierwszą osobą ze świata ludzi, którą 
zaprosiliśmy. A dlatego, że tak bardzo 
pragnęłaś się tu znaleźć. Zaprosiliśmy 
cię również, abyś nam pomogła w nie-
zwykle trudnej sprawie. Jak widzisz 
nasza tęcza zaczyna tracić kolory i nie 
wiemy co się z nią dzieje     i jak jej 
pomóc. 
- Oczywiście, że wam pomogę, tylko 
jeszcze nie wiem jak, ale na pewno coś 
wymyślę. 
- Mój sekretarz będzie ci pomagał, 
zdaj się na wszystkie jego rady. A więc 
ruszajcie w drogę   i abyście wrócili z 
dobrymi nowinami i pamiętajcie czas 
macie do zmroku potem Marysiu mu-
sisz wrócić do swojego świata. 
- Chodźmy Marysiu, rzekł Smyczek, 
droga do krańca tęczy jest długa, mu-
simy się śpieszyć. 
Idąc przez różne łąki zrywałam koloro-
we kwiaty. 
- Po co ci tyle kwiatów, zapytał Smy-
czek? 
- Mam pewien pomysł, odparła Marysia, 
ale jeszcze ci nic nie powiem dopóki nie 
będę pewna. Kiedy doszliśmy do krańca 
tęczy spotkaliśmy tam pięknego moty-
la. 
- Witaj Bodzio, powiedział Smyczek, 
czemu jesteś taki smutny? 
- Popatrz Smyczku tęcza prawie już 
cała znikła zaraz jej nie będzie. 
- Nie wiesz co spowodowało, ze straciła 
kolory? 
- Myślę, że ma to związek z wichurą, 
która ostatnio tędy przeszła, powaliła 
stare drzewa i jedno z nich spadło na 
strumyk zmieniając jego bieg. A tęcza 
z niego czerpała moc dzięki, której 
miała tak wspaniałe kolory. 
- Bodziu czy mógłbyś zwołać wszystkie 
latające stworzenia tylko bardzo szyb-
ko, nie mamy zbyt wiele czasu, później 
ci wszystko wytłumaczę. 

- Dobrze już lecę odparł Bodzio. 
Po kilku chwilach nadleciało 

tysiące różnych stworzeń dużych i 
małych, były tam: pszczoły, motyle, 
biedronki i wiele innych owadów oraz 
różne ptaki. 
- Co teraz Marysiu, zapytał zdziwiony 
Smyczek? 
- Wszystkie stworzenia muszą chwycić 
za odstające konary i ciągnąć z całych 
sił. 

- A więc do pracy krzyknął Bodzio. 
- O jej!- pośpieszmy się słońce już za-
chodzi. 
Wszystkie stworzenia złapały za gałę-
zie i co sił zaczęły podnosić do góry 
drzewo. 
- Teraz w prawo przesuńcie w prawo! 

Za chwilę drzewo opadło kilka 
metrów dalej, a strumyk wrócił na swo-
je miejsce. Ale o dziwo tęcza nie odzy-
skała swoich kolorów. Więc podeszłam 
wrzuciłam do strumienia kwiaty, które 
zebrałam podczas wędrówki i nagle 
tęcza ożywiła się wszystkimi kolorami. 
Wszyscy bili brawo z zachwytu. 
- Teraz już wiem, po co zbierałaś te 
wszystkie kwiaty stwierdził Smyczek. 
- Marysiu bardzo ci dziękujemy nie-
oceniona jest twoja pomoc rzekł król, 
który nie wiadomo skąd znalazł się 
obok nich. 
- To ja wam dziękuję za wspaniałą 
przygodę, tylko chciałabym tu jeszcze 
wrócić. 
- Oczywiście uśmiechnął się król, wró-
cisz tu kiedy tylko będziesz chciała, 
wystarczy zasnąć. A teraz pozwól, że 
Smyczek odprowadzi cię do łóżka. 
- Do zobaczenia. I poszłam ze smycz-
kiem w stronę okna. 

Nagle pociemniało, pojaśniało i 
usłyszałam głos mamy. 
- Marysiu wstawaj spóźnisz się do 
szkoły. 
Za oknem wstawał nowy dzień. Na po-
duszce obok mojej głowy leżała piękna 
róża. Cóż to był za cudowny sen, a mo-
że jawa któż to wie. 

PAULINA PALUCH 
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.. Był zimowy wieczór. Układałem się 
do snu… W domu było już ciemno i 
tylko światło rzucane od kominka tań-
czyło na ścianach, suficie… Z oddali 
słychać było jak trzaskają palące się 
drewna. Malutkie iskierki unosiły się 
coraz wyżej i wyżej... 
Zamknąłem oczy... 
... To był bardzo stary dom. Stał na 
wysokim wzgórzu. Dookoła ciemny 
las. Wyły wilki. I tylko księżyc rozja-
śniał polanę wokół domu. 
Przerażająco... cicho... ciemno... By-
łem sam. 
Nagle ujrzałem skrzynię. Była stara 
jak ten dom. Z metalowymi zamknię-
ciami. Wielkimi, pokrytymi rdzą i ku-
rzem, ale... zaskrzypiała w tej ciszy i 
otworzyła się. Była pusta. Ale, zaraz... 
z jej dna wypłynął niebieski strumień 
światła! Jej dno było szklane, a przez 
nie widać było szary pokój. 
„  - Nie, sam nie dam rady… Jasiek, 
Kuba chodźcie!” 
Pokój był mroczny. Szliśmy, a mgła 
sięgała nam powyżej kolan. 
Nagle… przed nami, na czarnym łań-
cuchu zobaczyliśmy zawieszony ka-
mień. Biały i oszlifowany. A za nim 
przepaść... 
I wtedy miałem wizję... jeśli za pierw-
szym razem nie zdołamy uchwycić 
kamienia wszystko zniknie... 
Chwyciłem kamień z całej siły i znala-
złem się po drugiej stronie. Chłopcy 
również go chwycili i pomogłem im 
przedostać się na drugą stronę przepa-
ści. Przed nami były wielkie, szare 
drzwi. Z trudem otworzyliśmy je. Z 

daleka widać było rozbłyskujące świa-
tełka, jakby małe pociski wybuchały 
co chwilę. 
Zrobiłem krok i ... spadłem w prze-
paść... 
„ – Ale co to?? Podwodny świat! Jaki 
piękny! Ale jaki niebezpieczny! To 
rekin!! ” 
Uciekłem... ale przede mną kolejna 
zagadka... 
12 białych czaszek w rzędzie, a każda 
z nich w jednym oku ma rubin. Muszę 
znaleźć właściwy , bo tylko on pomo-
że wydostać mi się na powierzchnię! 
Nagle przypomniałem sobie, że za 
zamkniętymi drzwiami widziałem tro-
je zamaskowanych ludzi! To napewno 
był znak! 
„ – Mam mało czasu, ale... pomylić mi 
się nie wolno. Ta. Ta trzecia”. 
Zamknąłem oczy i wyciągnąłem rękę 
po rubin. Ze strachu przestałem oddy-
chać , a serce biło mi tak mocno, że 
tylko ono było słychać w tej przeraża-
jącej ciszy... 
Ziemia się rozstąpiła. 
„ -  Jak dobrze znów znaleźć się przed 
starym domem! Muszę wrócić po mo-
ich przyjaciół. Ale skrzynia jest za-
mknięta!” 
Wybiegłem przed dom i zobaczyłem 
ich. 
„ – Jak dobrze, że są! Ale co znów?! 
Wielki, czarny pies biegnie prosto na 
nas! Uciekamy! Do skrzyni! ” 
Ale... skrzynia dalej była zamknięta! 
Przerażeni patrzyliśmy czy pies jest 
jeszcze daleko. 

Ale... psa już nie było! Znów było 
cicho, ciemno i spokojnie. 
Spojrzeliśmy po sobie. „ – Tak, już 
wiemy. Skrzynia otworzy się tylko 
wtedy, kiedy ktoś tego bardzo mocno 
pragnie...” 
Otworzyła się więc jeszcze raz na na-
sze życzenie. Tym razem światło było 
czerwone i gorące. 
Chwyciliśmy kamień, żeby znów zna-
leźć się po drugiej stronie. Wtedy 
usłyszeliśmy rozmowę. Ktoś szeptał… 
że największy skarb znajduje się w 
podwodnym świecie... 
„ – Wrócimy tam po niego...” 
Zamknąłem oczy. A gdy otworzy-
łem… nie było już nikogo… To mój 
pokój. Jasny i ciepły. Już rano... 
Ale wspomnienia o szarym pokoju, 
wielkim psie i podwodnym świecie 
zatrzymam... 

Którejś nocy wrócę tam z moimi przy-
jaciółmi… przecież skarb ciągle tam 
na nas czeka… 

ŁUKASZ PORĘBSKI 
 

wane są konkursy np.: matematyczno –
przyrodniczy, humanistyczny, krakowska 

matematyka, alfik matematyczny , kon-
kurs recytatorski , a w części z nich bio-
rę udział.  

 Moja szkoła jest duża. Uczęsz-
czam do niej wraz z wieloma innymi 
uczniami. Szkoła ta posiada dwie sale 
gimnastyczne, kilkanaście sal lekcyjnych, 
sekretariat, stołówkę, bibliotekę, świetli-
cę oraz pokój nauczycielski. Ja chodzę 
do klasy 6a do której uczęszcza 22 
uczniów. 

W naszej szkole nie podoba mi się to, że 
zawsze jak są jakieś apele, to nasza klasa 
wtedy traci wf i przez to jesteśmy mniej 
wysportowani. Jednak w szkole organizo-

W naszej szkole są różne sekcje: gospo-
darcza, kontaktu z najmłodszymi, deko-
ratorska,  redaktorska, imprezowa. 

Pod koniec marca mają być organizowane 
dni przyjaźni z Austrią, czy coś w tym 
guście, będziemy wtedy mieć lekcje na 
Wawelu i nauczymy się walca wiedeńskie-
go. Studenci Akademii Sztuk Pięknych 
będą wraz z uzdolnionymi uczniami malo-
wać obrazy na 2 piętrze naszej szkoły.  

Bartłomiej Hołuj 
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 Szkoła 113 im. Leopolda 
Węgrzyno-
wicza w 
moich 
oczach wy-
gląda bar-
dzo cieka-
wie, ponie-
waż, orga-

nizowane są różnego rodzaju kon-
kursy takie jak: recytatorski, ma-
tematyczno- przyrodniczy, humani-
styczny, biblijny oraz wiele 
innych, w których bierze udział 
dużo uczniów z naszej szkoły i nie 
tylko.      Pani dyrektor zorganizo-
wała bal 7.02.2009 roku dla klas 0-
3 oraz dla dzieci pobliskich przed-
szkoli. Uczniowie szkoły są bardzo 
mili. Chodzę do szkoły 113 już szó-
sty rok. Klasa, 6a do której 
uczęszczam liczy 21 osób. Moją 
najlepszą przyjaciółką, z którą ko-
leguję się od 2 klasy jest Paulina 
Paluch. Z Pauliną i moimi koleżanka-
mi zajmujemy się gazetką klasową    
i wystrojem klasy na ważne uroczy-
stości oraz dni powszednie, aby w 
naszej klasie uczniowie czuli się 
zadbani. W tym roku zostałam wy-
brana na Przewodniczącą Szkolnej 
Rady Uczniowskiej wraz z moimi 
przyjaciółmi organizujemy szkolny 
konkurs ,, Mam Talent”, którego  

finał odbędzie po feriach. Pani dy-
rektor bardzo zaangażowała się w 
organizację oraz pomoc przy kon-
kursie. We wrześniu przestępuje-
my przez próg gimnazjum. Zawitają 
nas nowi uczniowie oraz nowi na-
uczyciele. Będziemy mieć inne kla-
sy oraz nowe uroczystości np. 
związane z patronem szkoły Janem 
Kasprowiczem. Koledzy i koleżanki 
z mojej klasy są bardzo fajni. 
      Większość osób z klasy 6a 
mieszka bardzo blisko siebie. Mo-
żemy się spotykać po lekcjach, od-
rabiać razem lekcje, czy pomagać 
w trudnych zadaniach. Gdy nadcho-
dzi czas urodzin zawsze składamy 
sobie życzenia bądź idziemy na 
przyjęcie urodzinowe. Od 4 klasy 
naszym wychowawcą jest pan To-
masz Komenda, który uczy nas tak-
że j. polskiego, a w 5 klasie uczył 
nas informatyki. W tym roku na-
szym nauczycielem informatyki 
jest Pan Adrian Suder. Szkoła jest 
bardzo fajna bardzo się cieszę, że 
wybrałam tą szkołę i tą klasę, po-
nieważ w trudnych chwilach mogę 
liczyć na wsparcie z ich strony. 

                                                                                    
Aleksandra Fus   
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jest fajna. Czuję się w niej bez-
piecznie i pewnie, 
zresztą nie tylko 
ja, bo moje zda-
nie podzielają 
również koledzy. 
Jest monitoring, 
co prawda tylko na zewnątrz, ale 
to już jest coś. Mamy ławki na ko-
rytarzach, zamontowany jest też 
radiowęzeł, przez który Szkolna 
Rada Uczniowska ogłasza różne 
komunikaty. Nauczyciele są mili i 
dobrze uczą. Nie narzekam na 
szkolne jedzenie, ani na brak rze-
czy w sklepiku. Pani dyrektor dba o 
to, aby jak najlepiej organizować 
czas uczniom, stara się żeby szkoła 

miała ładne bo-
isko i była zadba-
na. Mamy wiele 
dodatkowych za-
jęć, w tym basen 
i wiele kółek zain-
teresowań. 
Uważam że to 

jest bardzo dobra szkoła i warto 
do niej chodzić. 

PIOTR NAZIM 

także oglądnęli salę komputerową. Na-
stępnie rodzice zostali zaproszeni na 
świetlicę, gdzie został im przedstawiony 
program nauczania, a na końcu do 
wspólnej zabawy z dziećmi. Bawili się 
świetnie razem z nauczycielkami oraz z 
panem prowadzącym imprezę. Oprócz 
tańców, dzieci mogły robić zdjęcia z 
przebranymi za postacie, stwory baśnio-
we i bajkowe, uczniami szkoły.   Mogły 
także wygrać nagrody w konkursach. 
Wiele dzieci nauczyło się tańczyć walca 
wiedeńskiego, makareny, Cza-czy, Pani 
Dyrektor też się przyłączyła do zabawy    

 W dniu 7 lutego odbyła zabawa  
karnawałowa dzieci zapisujących się do 

naszej szkoły. Ra-
zem z rodzicami 
przyszły ich po-
ciechy dzieci, 
które teraz cho-
dzą do przed-
szkola. Rodzice 
zostali zaproszeni 
przez panią Dyrek-

tor do zwiedzenia 
szkoły, podczas którego dowiedzieli się o 
kółkach zainteresowań, o harcerstwie, a 

i razem z nauczycielkami naszej szkoły 
płynnie w niej uczestniczyła. Szkoła za-
pewniła również dla rodziców, dzieci i 
innych osób poczęstunek. Po 2 godz   
inach zabawy dzieci szczęśliwe i zamę-
czone wyszły ze szkoły dostając ulotki 
promujące SP 113. Myślę, że zabawa 
podobała się, a rodzice razem z pocie-
chami chętnie jeszcze raz by w niej 
uczestniczyli. 

KAMIL SZELEREWICZ 

NUMER3 

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA MALUCHÓW 

SZKOŁA W MOICH OCZACH 

Str. 4 



 Dnia 13 stycznia 2009 r odbył 
się etap rejonowy konkursu humani-
stycznego, w którym uczestniczyłam. 
Rano około godziny 10:30 przekroczy-
łam mury szkoły. Miałam szczęście, że 
konkurs odbywał się właśnie w budyn-
ku placówki szkolnej, do której uczęsz-
czałam. Przy głównym wejściu zosta-
łam powitana przez moich kolegów i 
koleżanki, którzy zostali wybrani do 
pomocy przy organizacji konkursu. Po 
kilku kopniakach na szczęście i sło-
wach otuchy, udałam się do sali 30, 
gdzie zbierali się uczestnicy i nauczy-
ciele, przygotowujący ich do konkursu. 
Klasa na tą okazję została specjalnie 
udekorowana. Ławki zostały do siebie 
podostawiane tak, że przypominały 
prowizoryczne stoliczki. Przy każdym z 
nich wesoło gawędząc i nie ukazując 
zdenerwowania siedzieli konkursowi-
cze. Szybko znalazłam dwójkę 
uczniów z mojej szkoły, którzy tak jak 
ja przeszli do etapu rejonowego. Po-
deszłam i zaczęliśmy rozmawiać. 
Dziewczyny, która chodziła do klasy 
przeciwstawnej mojej, prawie w ogóle 
nie znałam. A to właśnie z nią rozma-
wiało mi się najlepiej. Mówiłyśmy o 
wszystkim, o szkole, o konkursie, o 
naszym zdenerwowaniu i oczekiwaniu. 
Nawet nie spostrzegłam, kiedy musie-
liśmy już schodzić na salę gimnastycz-
ną gdzie odbywał się konkurs. Przy 
wejściu stała nauczycielka, która 
sprawdzała nasze legitymację. Zde-

nerwowana podałam jej swoją. Kiedy 
zauważyła jak trzęsie mi się ręka, po-
słała mi uśmiech otuchy, który szcze-
rze mówiąc podniósł mnie trochę na 
duchu. Druga kobieta, która także sta-
ła przy drzwiach, trzymała mały koszy-
czek, wypełniony chyba z dwoma tuzi-
nami żółtych karteczek. Wylosowałam 
swoją. Widniała na niej czarna "14". 
Był to numer stolika, przy którym mia-
łam pisać pracę. Stanęłam w kolejce, 
do kartki, na której mieliśmy się podpi-
sać. Dopiero teraz, miałam okazję ro-
zejrzeć się. Duża, zwykle przestrzenna 
sala gimnastyczna, teraz była wypeł-
niona pojedynczymi ławkami. Przy 
wejściu był podłużny stół, przy którym 
siedziały osoby z komisji. Niektórzy 
uczniowie siedzieli już na swoich miej-
scach, rzucając tylko zalęknione spoj-
rzenia w kierunku swoich nauczycieli. 
Nawet nie zauważyłam, kiedy przed 
nos została mi podetknięta biała kart-
ka, z kilkoma, nielicznymi podpisami. 
Słabym głosem odpowiedziałam, na 
kilka pytań, które zadała mi polonistka, 
z mojej szkoły. Podpisałam się. Sama 
się dziwię, że wtedy pamiętałam w 
ogóle swoje imię! Miałam nogi jak z 
waty. Przeszłam w głąb sali, szukając 
mojego stolika. Był na samym końcu, 
w środkowym rzędzie. Ogłupiała usia-
dłam na krześle i patrzyłam na wska-
zówki zegara, które nieuchronnie zbli-
żały się do godziny 11, kiedy to mieli-
śmy zacząć pracę. Jakaś kobietabie-

gła jeszcze do swojej uczennicy, ści-
skając ją na pocieszenie i życząc 
szczęścia. Kilka minut później patrzy-
łam już na plik kartek, które miałam za 
zadanie wypełnić. Serce podeszło mi 
do gardła. Tego było za dużo, zdecy-
dowanie za dużo! Zadrżałam na myśl, 
jaki wstyd mnie spotka, kiedy nic nie 
napisze. Przez parę minut wpatrywa-
łam się tylko w kartkę, nie mogąc wy-
rwać się z odrętwienia. Do dziś nie 
wiem jak ja to napisałam. Zajęło mi to 

gdzieś godzinę. Drugą spędziłam na 
patrzenie się tępo w zegar i próbowa-
nie czegoś jeszcze wymyślić. Trudne. 
W końcu odłożyłam kartkę na bok i 
delikatnie odsunęłam krzesło. Wsta-
łam i podążyłam w kierunku komisji. 
Prawie w tym samym momencie zrobi-
ła to moja koleżanka, z którą rano roz-
mawiałam. Kiedy wyszłyśmy z sali 
gimnastycznej po raz pierwszy się 
tego dnia uśmiechnęłam. To już było 
za mną.   

Sylwia Serczyk VIa 

Następnie poszliśmy na wyższe 
piętro, gdzie czekali już inni 
uczestnicy. Znajdował się tam 
sklepik i kilka stołów. Wszyscy 
usiedliśmy przy jednym z nich i 
zaczęliśmy rozmawiać o tym, co 
nas czeka i o tym, czego się do-
wiedzieliśmy podczas nauki do 
tego konkursu. W międzyczasie 
na korytarzu, na którym siedzieli-
śmy, zbierało się coraz więcej 
osób. W końcu nadeszła ta chwi-
la, w której przyszło nam wyloso-
wać numery stolików, przy któ-
rych mieliśmy  pisać, i wejść do 
sali. Później pani powiedziała 
nam, jakie zasady obowiązują 
podczas pisania i pozwoliła wyjść 

Dnia 9.01 2009 roku 
wstałem wcześnie, zjadłem śnia-
danie i ubrałem się. Później mu-
siałem iść do szkoły, aby spotkać 
się tam z moim nauczycielem 
matematyki i moimi kolegami. 
Razem z nimi miałem pojechać 
na konkurs matematyczno-
przyrodniczy, który miał się od-
być w Szkole Podstawowej nr 9. 
Gdy dojechaliśmy na miejsce, 
uczniowie tej szkoły właśnie wy-
chodzili na wycieczkę, żeby nikt 
nam nie przeszkadzał podczas 
pisania. W szkolnej szatni zosta-
wiliśmy plecaki, zmieniliśmy obu-
wie i wzięliśmy przedmioty po-
trzebne do napisania konkursu. 

do łazienki tym, którzy potrzebo-
wali się załatwić. Gdy połowa 
uczestników, którzy wyszli do 
łazienki wróciła, konkurs się za-
czął. Mniej więcej po półtorej go-
dziny, jako ostatni z reprezentan-
tów naszej szkoły, wyszedłem z 
sali, w której pisaliśmy, Na ze-
wnątrz Pan Adamusik, Bartek i 
Karolina czekali już na mnie. 
Później wróciliśmy do szkoły roz-
mawiając o zadaniach konkurso-
wych. 

Mikołaj Skałka kl. 6a 
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INFO 113 

 
Wśród serc tysiąca, 
Miej jedno wybrane, 
Jedno niech będzie, 
Przez Ciebie kochane. 

 
Nie rań serca, co cię kocha, 
bo miłości krótki czas. 
Kochać można w życiu często, 
lecz prawdziwie tylko raz. 

Gdy mówisz kocham 
to nie mów z litości, 
bo gorzka jest miłość 
bez wzajemności. 
 

 
Miłość jest piękna, 
dobrze o tym wiesz, 
jeśli ktoś Cię kocha, 
Ty go kochasz też. 
 

Nie szukaj serce gorącego, 
Ani też serca wyrytego w skale, 
Ale poszukaj serca szczerego, 
Które kocha stale. 
 
 

Są łzy, co jak ogień palą, 
Są serca, co nigdy się nie żalą, 
Są winy, na które nie ma sędziego, 
Więc gdy ktoś płacze nie pytaj dlaczego  

Wierszyki na Walentynki 

 


