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KALENDARIUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 293 

Historię Szkoły Podstawowej nr 293 w Warszawie tworzą 
dokonania kilku pokoleń nauczycieli i uczniów. Ich wspomnienia,  
a także zapisy kronikarskie pozwalają odtworzyć najważniejsze 
wydarzenia z dziejów Szkoły, obchodzącej właśnie jubileusz 
czterdziestolecia. 
 
LATA 1973 – 1981 

We wrześniu 1973 roku odbyła się pierwsza w historii 
Szkoły inauguracja nowego roku szkolnego. Uroczystości 
przewodniczył Dyrektor, pan Roman Jóźwiak oraz zastępca, pani 
Alina Budziszewska. Już wiosną 1974 roku grono pedagogiczne,  
a także Dyrekcja wyróżnili się pracą w komisji konkursu „Moja 
ojczyzna – Polska”. Z czasem zostali także docenieni jako 
organizatorzy obchodów z okazji Miesiąca Kultury Zdrowotnej 
(1976/77) oraz kwesty w ramach Tygodnia Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Ponadto w tym czasie opiece młodzieży powierzono groby 
żołnierzy polskich poległych w 1918 roku i pochowanych  
na Cmentarzu Powązkowskim. Od 1975 roku częstym gościem była 
też pani Zdzisława Bytnarowa, matka „Rudego”, bohatera „Kamieni 
na szaniec”, patrona szczepu harcerskiego zrzeszającego dzieci  
i młodzież ze szkoły. Tę dekadę zakończono wspaniałymi 
osiągnięciami sportowymi. Podczas Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży uczniowie trzykrotnie stawali na najwyższym podium, 
zdobyli także dwa srebrne medale. 
 
LATA 1981 – 1990 

W 1981 roku, po blisko dwuletnim okresie 
współzawodnictwa z innymi żoliborskimi placówkami, Szkoła 
otrzymała odznakę „Kosa” i stała się tym samym reprezentantami 
Klubu Otwartych Szkół, które wyróżniały się bogatą ofertą zajęć 
pozalekcyjnych. W roku szkolnym 1981/1982 stanowisko zastępcy 
dyrektora powierzono pani Zofii Pawłowskiej (od 1982 r. funkcję tę 
pełniła pani Jadwiga Kraszewska) i pani Halinie Olasek. W tym 
czasie dwukrotnie organizowano konkurs geograficzny poświęcony 
krainom polarnym oraz stepom i pustyniom świata. Powodem  
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do dumy okazał się także sukces piłkarskiej drużyny piątoklasistów, 
którzy zdobyli Puchar im. Władysława Szczepanika ufundowany 
przez redakcję „Życia Warszawy”. 

24 listopada 1984 roku odbyła się niezwykła uroczystość 
nadania Szkole imienia wybitnego poety doby odrodzenia, Jana 
Kochanowskiego. Poprzedziły ją zajęcia dydaktyczne, mające 
przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetkę tego wspaniałego humanisty. 
Uczniowie zwiedzali Czarnolas, uczestniczyli w konkursach 
poświęconych patronowi: literackim, recytatorskim i historycznym.  
W czerwcu 1985 roku w Szkole odsłonięto tablicę upamiętniającą 
autora „Trenów”. 

Ten ważny okres zakończył się pożegnaniem 
odchodzącego na emeryturę Dyrektora, pana Romana Jóźwiaka.  

W przemówieniu wygłoszonym przez uczennicę 23 czerwca 
1990 roku padły słowa: „Za to, że pracę całego życia poświęcił Pan 
młodzieży, prosimy przyjąć wyrazy szacunku i wdzięczności”. 

 
LATA 1990 – 1992 

Rok szkolny 1990/1991 został zainaugurowany przez 
nowego Dyrektora, pana Grzegorza Olszewskiego i jego zastępcę, 
panią Danutę Trzaska. W grudniu przeprowadzono demokratyczne 
wybory do Rady Szkoły. Pierwszym osiągnięciem współpracujących 
ze sobą reprezentantów grona rodziców, uczniów i nauczycieli było 
opracowanie i wdrożenie nowego szkolnego regulaminu, który 
okazał się zwiastunem dość istotnych zmian, także w sposobie 
zarządzania placówką. Przez cały ten czas wychowankowie Szkoły 
prowadzili działalność charytatywną. Uczestniczyli w akcjach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierali przedsięwzięcia 
Fundacji „Promyk Nadziei”, a także Polskiego Związku 
Niewidomych. 
  
LATA 1992 – 2003 

We wrześniu 1992 roku funkcję dyrektora powierzono pani 
Danucie Trzaska, a jej zastępcą została pani Bożena Adamczyk. 
Pod ich kierownictwem w Szkole przeprowadzono szereg istotnych 
zmian, dzięki którym zyskała ona opinię miejsca przyjaznego 
dzieciom, ale też zapewniającego im wysoki poziom kształcenia.  
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W 1997 roku, dzięki wsparciu lokalnych władz, przeprowadzono 
remont kapitalny. Pracownie wyposażono w nowoczesne środki 
dydaktyczne. Jednocześnie nauczyciele wdrożyli szereg innowacji 
pedagogicznych. Na szczególną uwagę zasługuje kształcenie  
w zakresie informatyki zgodnie z cenionym przez metodyków 
programem „Z komputerem w XXI wiek”. Wszystkim chętnym 
zapewniono możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka 
angielskiego. Dla uczniów klas V – VI stworzono program nauczania 
ortografii „ Z ortografią na wesoło”.  

Rok szkolny 1999/2000 okazał się wyjątkowy, ponieważ 
grono uczniowskie opuścili siódmoklasiści, którzy w związku  
z reformą systemu oświaty rozpoczęli naukę w gimnazjum. Z nami 
pozostały jeszcze klasy ósme, ostatni rocznik w historii Szkoły.  
W tym czasie była ona miejscem ważnych spotkań i doniosłych 
wydarzeń. Gościliśmy, m.in. pisarza Stanisława Majewskiego, grupę 
nauczycieli z Łotwy, a także zespół instrumentalny z Ukrainy 
„Lwowskie Orlęta”. Dużo emocji wzbudził również występ Zespołu 
Tańca Ludowego „Warszawa” z Akademii Wychowania Fizycznego 
im. J. Piłsudskiego. Największym wyzwaniem okazała się bez 
wątpienia organizacja konferencji „Przeciwdziałanie narkomanii  
i innym uzależnieniom na Bielanach”. Na to spotkanie przybyło 350 
osób, które zaangażowały się w wypracowanie projektów działań 
środowiskowych podejmowanych dla ograniczenia i wyeliminowania 
narkomanii w szkołach.  

W dowód uznania za realizację takich inicjatyw Zarząd 
Stowarzyszenia Gmin Mazowieckich wyróżnił Dyrekcję i grono 
pedagogiczne Pucharem, doceniając tym samym fakt, iż szkoła to 
miejsce otwarte dla środowiska, promujące zdrowie, kulturę 
fizyczną, przyjazne dziecku. Uznano, że Szkoła Podstawowa nr 293 
może być przykładem dla innych placówek oświatowych w stolicy  
i województwie mazowieckim. O zasadności takiego wyróżnienia 
najlepiej świadczą sukcesy dzieci. W kolejnych edycjach konkursu 
„Poznajmy się bliżej”, „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie” uczniowie 
zawsze zajmowali miejsca na podium.  

Byliśmy też laureatami Konkursu Matematycznego „Torus”, 
Olimpiady Biblijnej, II Dyktanda Bielańskiego „O pióro gżegżółki  
i długopis burmistrza”, VII edycji Konkursu Plastycznego „Klucz  
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do ojczyzny”, Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”,  
VII edycji Konkursu Plastycznego „Mazowiecka szopka”, Drużynowych 
Mistrzostw Dzielnicy Warszawa – Bielany w Szachach, Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży w Minisiatkówce. 

W roku szkolnym 2002/2003 oddano do użytku nowe boisko 
z kortem tenisowym, boiskiem do piłki nożnej, siatkówki, 
koszykówki, bieżnią i skocznią pokrytymi sztuczną trawą.  

W październiku 2002 roku 82-osobowa grupa uczniów 
przystąpiła do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Udzielanie 
pomocy potrzebującym stało się tradycją Szkoły. Do 
najważniejszych inicjatyw zaliczyć można zbiórkę pieniędzy  
dla WOŚP, Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Wspomnieć też 
należy udział w programie oświatowym „Złudzenia a rzeczywistość”, 
stworzonym z myślą o dzieciach zagrożonych sieroctwem  
i niedostosowaniem społecznym. Udzielono również pomocy 
rówieśnikom z miejscowości Tymianki Bucie, którzy zostali boleśnie 
doświadczeni przez powódź. W dowód uznania Dyrektor szkoły pani 
Danuta Trzaska, która zawsze wspierała uczniów i nauczycieli  
w takich działaniach, otrzymała od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Dyplom Przyjaciela Dzieci za wrażliwość, troskę oraz pomoc 
udzielaną najmłodszym i ich rodzicom. Z kolei zaangażowanie 
uczniów zostało docenione przez organizatorów Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Wśród laureatów, którzy 
spełnili warunki, by zyskać miano wzoru i autorytetu dla 
rówieśników, znalazła się również nasza uczennica. 

W ciągu tej dekady pewne święta i uroczystości zyskały 
szczególną rangę, gdyż tworzą bogatą tradycję Szkoły Podstawowej 
nr 293, organizatora Bielańskiego Konkursu Polonistycznego, 
Bielańskiego Konkursu „Prymus”. Na uwagę zasługują także 
uroczyste obchody Dnia Patrona. 
 
LATA 2003 – 2007 

W czerwcu 2003 roku pani Dyrektor Danuta Trzaska 
przeszła na emeryturę. Jej miejsce zajęła pani Bożena Adamczyk. 
Zastępcą dyrektora została pani Marzena Bryjak.  
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10 października 2003 roku placówka otrzymała tytuł „Szkoły  
z klasą”. Udział w ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez „Gazetę 
Wyborczą” pomógł dowieść, że jest to Szkoła, która: 

• dobrze uczy każdego; 

• ocenia sprawiedliwie; 

• uczy myśleć i rozumieć świat; 

• rozwija społecznie, uczy wrażliwości;  

• pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat; 

• przygotowuje do przyszłości. 
Szkoła w istocie postawiła na rozwój indywidualnych zainteresowań 
ucznia. Dzieci mogły liczyć na wsparcie reedukatora, psychologa  
i pedagoga. Nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Na uwagę zasługują takie 
inicjatywy, jak opracowanie i wdrożenie programów autorskich 
„Matematyka z elementami informatyki” oraz „Gry i zabawy 
matematyczne dla klas III i IV”, „A to Polska właśnie” – program 
zajęć z języka polskiego i historii. Wychowawcy klas młodszych 
prowadzili spotkania w ramach „Bielanka”. Poświęcono je omówieniu 
zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, a także 
prezentacji sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym  
w wypadkach. 

W roku szkolnym 2006/2007 Szkoła zdobyła wyróżnienie  
w kampanii „Wiem, co jem”. W nagrodę otrzymała czek  
o wartości 10 tysięcy złotych. Swoje dokonania zaprezentowała 
podczas seminarium, które odbyło się w jej murach  
23 marca 2007 r. Do spotkania doszło z inicjatywy władz Dzielnicy 
Warszawa – Bielany. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli 
instytucji państwowych zajmujących się sprawami żywienia, 
dyrektorów, pedagogów oraz psychologów bielańskich szkół 
podstawowych i gimnazjów, a także reprezentantów służby zdrowia. 
Goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klas  
II i III z towarzyszeniem zespołu wokalno-tanecznego Viva la 
Musica. Na koniec Dyrektor szkoły, pani Bożena Adamczyk, 
zaprosiła zebranych do obejrzenia prac uczniowskich. 
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LATA 2007 – 2012 
W roku szkolnym 2007/2008 stanowisko Dyrektora objęła 

pani Jolanta Kubalska, która na swoje zastępczynie powołała panią 
Grażynę Kucharską (nadzór nad poziomem klas I-III) i panią 
Elżbietę Milej (nadzór nad poziomem klas IV - VI). Zwieńczeniem 
działań podejmowanych w czasie tej kadencji było przyznanie 
szkole w 2011 r. Certyfikatu WARSA i SAWY. Wyróżnienie 
świadczyło o osiągnięciu przez placówkę wysokiego standardu 
pracy w obszarze kształcenia uczniów uzdolnionych. Na ten sukces 
złożyło się wiele dokonań grona pedagogicznego. Do najważniejszych 
zaliczyć należy organizowanie trzech bielańskich turniejów wiedzy: 
polonistycznego, turnieju wiedzy ogólnej oraz konkursu języka 
angielskiego; przygotowywanie uczniów do konkursów i turniejów 
wiedzy ogólnej zakończone znaczącymi osiągnięciami nawet  
na poziomie ogólnopolskim. Spośród wielu sukcesów warto 
wymienić te najbardziej znaczące: wyróżnienie w VII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu "Śladami papieża Jana Pawła II”,  
V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Matematyczna Siłownia 
Umysłowa" organizowanym przez Instytut Badań Kompetencji  
w Wałbrzychu, a jednocześnie I miejsce w kategorii "Znak Zodiaku", 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Mat 2012”,  
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego 
"Multitest",  srebrny medal w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany miasta 
stołecznego Warszawy w Grach i Zabawach Ruchowych. Dyrekcja  
i grono pedagogiczne dbali o stałe podnoszenie poziomu 
kształcenia. W tym celu przeprowadzono Testy Przyrostu Wiedzy  
oraz sprawdziany próbne dla szóstoklasistów pozwalające  
na ewaluację postępów w nauce. Efekty cieszą, ponieważ szkoła 
zajęła wysokie trzecie miejsce na Bielanach po sprawdzianie 
szóstoklasistów w kwietniu 2012. Jednocześnie wynik ten uplasował 
placówkę w dziewiątej - najwyższej staninie. Do ciekawszych 
inicjatyw zrealizowanych w tym czasie zaliczyć można: uroczyste 
obchody Roku Korczakowskiego, obrady Szkolnego Parlamentu 
Europejskiego organizowane co roku z inicjatywy opiekunów koła 
europejskiego. Warto wspomnieć o przystąpieniu do realizacji 
programu „Adopcja na odległość”. W ramach funduszy 
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gromadzonych przez Szkolny Klub Wolontariatu pomocą objęto 
dwoje dzieci z Dominikany. 

 
 
ROK SZKOLNY 2012/2013 
 

W roku szkolnym 2012/2013 Dyrektorem szkoły została pani 
Barbara Warda. Na swojego zastępcę powołała panią Grażynę 
Kucharską. 

 
Wywiad z Panią Dyrektor Barbarą Warda 

Panią Dyrektor o rozmowę poprosiły dwie uczennice klasy VI c, 
Karolina Lachowska i Zofia Białka. 

Czy pamięta Pani swoje pierwsze spotkanie ze szkołą, pierwsze 
lekcje, pierwszą klasę? 

Tak, klasa „0”. Byłam zachwycona i zadowolona, że grupa liczy 
dużo dzieci, sympatycznych i dobrze wychowanych.  

Czym się Pani interesuje poza nauczanie? 

Interesuje mnie filozofia. Kolejnym zainteresowaniem jest książka. 
Czytam dużo, szczególnie powieści, czasami sięgam po poezję. 
Lubię również dobry film, teatr.  

Jakie są Pani plany związane ze szkołą przynajmniej na ten 
najbliższy okres?  

Są pewne rzeczy, które są najważniejsze. Pierwszą z nich jest 
stworzenie warunków do dobrej nauki, wychowania i pracy. Troska 
o rozwój zarówno dzieci, jak i pracowników. Kolejna sprawa to 
doprowadzenie budynku szkolnego do dobrego stanu. Chciałabym 
zmienić wygląd szkoły na zewnątrz, wyremontować boisko, ale 
należy zauważyć, że są to kosztowne przedsięwzięcia. 

Jaka jest Pani ulubiona książka? 
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„Mały Książę” - książka Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Jest to 
książka o dorastaniu do wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni, 
odpowiedzialności za drugiego człowieka. Stawia pytanie  
o hierarchię wartości, sens relacji między ludźmi.  

Zachwycający Panią poeta to ;? 

Ks. Jan Twardowski. 

Wakacje, których Pani nigdy nie zapomni?  

Pobyt w Toskanii.  

Przy jakiej muzyce Pani odpoczywa? 

Relaksacyjnej, poważnej.  

Do jakich momentów swojej pracy chętnie powraca Pani  
we wspomnieniach? 

Są to różnego rodzaju chwile. Często są to pożegnania klas 
zwłaszcza tych, których byłam wychowawczynią, z którymi  
przez wiele lat byłam związana. Wracam też do ludzi, z którymi 
pracowałam. 

Jak spędza Pani wolny czas?  

Trochę tego czasu poświęcam najbliższym, przyjaciołom, trochę 
wygospodarowuję go dla siebie. Lubię podróżować. Jeżeli mam 
więcej czasu wolnego, wyjeżdżam, zwykle zwiedzam kraje Europy. 

Dziękujemy za rozmowę. 
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CZĘŚĆ I 

Rok szkolny na dziesięć miesięcy podzielony 
 
W tym rozdziale prezentujemy prace uczniów, którzy w literackiej 
formie mówią o swoich szkolnych doświadczeniach i przeżyciach. 
Zamieszczamy też wspomnienia i wywiady z nauczycielami. 
Wszystkie te wypowiedzi stanowią ciąg dalszy barwnej opowieści  
o Szkole. 

 
JESIEŃ 

 

 

 

Wrzesień 
 

- Witaj, szkoło, oto wracamy. 
- Żegnaj, piasku nad sinym morzem. 
Już ze ścian białymi skrzydłami 
Sfruwa do nas nasz szkolny orzeł. 
  (Tadeusz Kubiak) 
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Wrześniowa szkoła 

Gdy we wrześniu do szkoły zmierzamy, 
To uśmiech na twarzach mamy. 
Nauczycieli witamy, 
Przyjaciół spotykamy, 
Dzwonek radośnie woła nas, 
W ławkach siadamy, raz, raz. 
 
Warto nową wiedzę zdobywać  
I czasami na konkursach wygrywać. 
Gdy do szkoły codziennie chodzimy, 
To postępy w nauce czynimy. 
 

Karolina Lachowska, klasa VIc 

 
 
Wrzesień 

Ten miesiąc  jest  na całym świecie doskonale znany, 
Ale przez uczniów  bywa niedoceniany. 
Jak co roku oznacza koniec wakacji, 
I powrót do szkolnych atrakcji. 
 
Zaczyna się wtedy szkoła, 
Może i  wymagająca, ale też wesoła. 
I choć nie przyznajesz się do tego, kolego, 
W szkole czeka na Ciebie dużo dobrego.  
 
Bo na świecie nudno by było, 
Gdyby się do szkoły nie chodziło 
I siedziałoby się tylko w domu, 
O szkole marząc po kryjomu. 
 

Weronika Kiliś, klasa VIc 
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Szkoła 

Każdy dobrze o tym wie,  
Że we wrześniu szkoła zaczyna się. 
Trzeba będzie rano wstać i pędzić do szkoły 
W nastroju nie zawsze wesołym. 
 
Bo przecież czasem bywa, 
Że nauczyciel rodziców do szkoły wzywa, 
Lekcje też nie co dzień się odrabia, 
Bo leniuchowi, co w nas siedzi,  
tak trudno się odmawia.  
 
Ale tak naprawdę zadowoleni jesteśmy ze szkoły, 
Ponieważ nie wyrastają z nas matoły. 
 

Weronika Kiliś, klasa VIc 

 

 
 
Szkolny wrzesień 

Wrzesień, wrzesień, co przeplata, 
Trochę szkoły, trochę lata. 
Moja szkoła słynie z tego,  
Że wita ciepło każdego. 

 

Tomasz Karwowski, klasa VIc 
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Październik 
 

 

 

Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą 
(Przed nami jeszcze sporo szkolnych lat), 
Za to składamy Wam dziś wiele życzeń, 
Z nimi jesienny, najpiękniejszy kwiat! 
  (Tadeusz Kubiak) 
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List 1 
Warszawa, 14 października 2012 r. 

Szanowna Pani od Polskiego, 
 na wstępie mojego listu serdecznie Panią pozdrawiam. 
Mam nadzieję, że u Pani wszystko dobrze. 
 Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej życzę 
dużo zdrowia, uśmiechu, wytrwałości i energii. Za trud włożony  
w moją naukę, cierpliwość na lekcjach serdecznie dziękuję. Pani 
zawdzięczam to, że nauczyłem się wielu nowych rzeczy. Trudne  
na początku dla mnie: gramatyka, ortografia i deklinacja 
rzeczowników, teraz okazały się łatwe. Mam nadzieję, że dalsza 
nauka języka polskiego okaże się równie przyjemna jak do tej pory. 
Liczę na to, że dzięki Pani wskazówkom uzyskam dobre oceny  
na koniec roku szkolnego. 

Na tym kończę swój list. Do miłego spotkania w szkole. 
    Z poważaniem, 
      Mieszko 

Mieszko Lech, klasa IVc 

 
List 2 

Warszawa, 14 października 2012 r. 
Szanowna Pani! 

Jak co roku zbliża się Dzień Nauczyciela. Z tej okazji 
chciałabym życzyć Pani wszystkiego najlepszego.  

Niech wszyscy uczniowie na lekcjach słuchają z uwagą i nie 
sprawiają żadnych kłopotów. Życzę Pani wytrwałości, radości  
i zadowolenia z pracy. Jestem wdzięczna za trudną pracę, dzięki 
której wiemy więcej. Doceniam wszystkie Pani starania, choć nie 
zawsze umiem to okazać. Mądrze prowadzone lekcje rozbudzają 
we mnie ciekawość i zachęcają do nauki. 

Na koniec tego listu pragnę przekazać Pani moc radości  
i czar pomysłowości. 
    Pozdrawiam, 
      Lena 
PS Najbardziej lubię wycieczki. 

Lena Nawrot, klasa IVd 
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Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 

Warszawa, 14 października 2012 r. 
Szanowna Pani, 
 chciałabym złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia  
w dowód wdzięczności za wielką cierpliwość, wyrozumiałość  
i wysiłek włożony w moje wychowanie. Na owoce trudu Pani pracy 
zapewne długo jeszcze trzeba będzie czekać, ale wierzę, że ta 
praca nie okaże się daremna.  
 Moje życzenia są szczere, prawdziwe i z serca płynące jak 
świeże kwiaty kwitnące na majowej łące. 
    Pozdrawiam serdecznie, 
      Iza 

Izabella Michnowska, klasa IVc 

 
 
 
List 3 

Warszawa, 14 października 2012 r. 
Droga Pani Nauczycielko, 
 pozdrawiam Panią z okazji Dnia Nauczyciela. Pragnę 
życzyć Pani dużo szczęścia, zdrowia, cierpliwości do swoich 
uczniów i wyrozumiałości. 

Bardzo lubię Pani przedmiot. Pani lekcje często bywają 
bardzo ciekawe. Dziękuję również za to, że nawet kiedy mi się coś 
nie uda, to Pani mnie wesprze i pocieszy. Pani jest miłą 
nauczycielką. Mam nadzieję, że będzie nas Pani uczyć aż do końca 
szkoły. 
    Wszystkiego najlepszego. 
     Pozdrawiam, 
      Willi 
PS Wcale się nie podlizuję. 

William Maliga, klasa IVd 
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Listopad 
 

 

 

Jesień wszystko w czerni zanurza: 
Poczerniały jałowce i wzgórza. 
Drzewa nagle potraciły barwy: 
Obok czarnej olchy – dąb czarny. 
  (Joanna Kulmowa) 
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Tryptyk jesienny 
 
Barwny, jesienny liść pełen uroku 
Szepnie Wam na ucho opowieść z tego roku. 
 
Jesienna moda 
 
Najpiękniejsza jest jesienna moda. 
Każdej istocie urody dodaV 
Jesiennym parkiem idzie kobieta 
W czerwień odziana, ma modne obcasy. 
Wywija torebką na prawo i lewo. 
Jesienne lasy wlepiają w nią oczy. 
Każde drzewo z zachwytu migocze. 
- Cóż to za pani tak pięknie odziana? 
Na panią padł zazdrosny wzrok sroczy: 
Ależ ta Pani ma cudowne oczy! 
 
Nagle zza drzewa wygląda lisica. 
Oczy zielone, złociste ma lica. 
Jej miękki ogon jest lepszy od tysiąca futer! 
Zawinęła wokół drzew ognisty supeł 
I zniknęła w złotorudym lesie. 
Teraz już tylko wiatr echo niesie: 
Lisica miss jesieni, miss czerwieniV! 
 
Najpiękniejsza jest jesienna moda. 
Każdej istocie urody doda! 
 
 
Kaprysy Pana Jesieni 
 
Dmuchnął jesienny wiatr, mały listek przywiał skądś, 
On historię nam opowie, zna ich tyle bądź co bądźV 
 
Zupełnie jak człowiek jesień ma swoje kaprysy. 
Często płacze deszczem, a rzadziej cieszy słońcem. 
To zawieje, to listki strzepnie z drzewa. 
Listki często suche już, słabe i kruche. 
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Drzewo oburzone: Panie Jesień! 
Czy naprawdę taka zła Pańska wola, 
By mój kubrak z liści zdmuchnąć w szare pola? 
O, Panie Jesień! Przecież to już listopad! 
Zimne noce są, a ja mam tylko tę korę łysą! 
 
Pan Drzewo zziębnięty całą noc przetrwał, 
A nazajutrz przyszedł skrzący blaskiem mróz 
I drzewu biały, puszysty kożuch szronu dał. 
A ono szczęśliwe było i rade, 
Gdy żołędziowe guziki starego kubraka 
Oddało bez żalu na jesienny posiłek wesołego szpaka.  
 
Grzmot zahuczy w niebie, liść opowie, zaszeleściC 
A teraz wysłuchajcie jego przejmujących opowieści. 
 
 
Jesienna słota 
 
Podczas jesiennej słoty 
Wojowało z wiatrem stado szpaków. 
 
Rwał dzielnie ptasi klucz w jesiennej zawierusze. 
Drzewa liśćmi płakały: 
Marny jest los biednych ptaków! 
 
Liście tańczyły na wietrze do muzyki i deszczu. 
A szpaki dzielnie się trzymały, 
Choć od chłodu serca im twardniały. 
 
Stado poszarpane przez moc wichury, 
Zobaczyło stary młyn na zboczu łysej góry. 
 
Zziębnięte przez dziury do młyna wleciałyV 
Wtem lazur nieba odsłoniły chmury! 
Ptaki, osuszone słońca promieniami, od razu się zerwały, 
By podzielić się śpiewem i szczęśliwymi nowinami. 
 

Adam Pęgier, klasa VIc 
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ZIMA 
 

 

 
 
Grudzień 
 

 

Jak pięknie się zrobiło dziś! 
Park pełen białych jest koronek: 
Każda gałązka, zeschły liść 
Są przystrojone białym szronem. 
  (Jerzy Ficowski) 
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18 grudnia 2012, wtorek 

 

Drogi Pamiętniku, dzisiaj była wigilia szkolna. Było 
naprawdę super.  

 Spotkaliśmy się wszyscy w klasie na trzeciej i czwartej 
lekcji, czyli na godzinie wychowawczej i matematyce, bo dziś 
wtorek. Na początek pani Eliza włączyła radio i puściła piosenki 
świąteczne w języku angielskim, które wprowadziły nas  
w świąteczny, błogi nastrój. Wszyscy uśmiechali się do siebie, 
rozstawiali stoły, dziewczyny położyły obrus, a na nim smakołyki. 
Staś, jak zawsze, chciał pomóc. Kiedy wkładał sianko pod obrus, 
wylał sok, który stał na stoliku. O, rety! Ale się wtedy działo!!! 
Musieliśmy razem rozłożyć drugi obrus i teraz ja włożyłem  
pod niego sianko . 

Później dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia. 
Niechcący złożyłem Markowi dwa razy, ale była heca!  Zabraliśmy 
się do jedzenia potraw. Z apetytem pałaszowaliśmy: pierniki, 
ciasteczka, paszteciki, soki i wiele innych słodkości. Niestety, 
Mateusz wywalił miskę i ciasteczka wysypały się na podłogę.  
W klasie panowała bardzo miła atmosfera, prawie jak w domu.  
Gdy skończyliśmy poczęstunek, zabraliśmy się za porządki,  
a potem poszliśmy na lekcję techniki. Każdemu bardzo się podobało 
i mamy zamiar powtórzyć to za rok.  

I tak obchodziliśmy wigilię w naszej klasie. Było naprawdę dużo 
śmiechu.  

 
 
 

Wiktor Strzałkowski, klasa Vb 
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20 grudnia 2012, czwartek 

 
 Wkrótce Boże Narodzenie. Próby do jasełek dobiegły 
końca. Wreszcie przyszedł ten dzień. Mieliśmy wystąpić  
dla wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Zanim  
to nastąpiło, odbyła się próba generalna.  
 Przyszliśmy do szkoły na godzinę ósmą. Zebraliśmy się  
na parterze. Przygotowaliśmy scenografię i zaczęliśmy próbę. 
Każdy znał swoją rolę, więc nie było już problemu z tekstem. 
Narratorem  
w całym przedstawieniu był Piotrek. Józefa grał Kuba, Maryję – 
Magda, pasterzami byli: Dominik, Michał i ja. Miałem jeszcze razem 
z Anią do odegrania, a właściwie do zaśpiewania, kolędę  
pt. „W żłobie leży”. Próba szybko nam minęła. Przed pierwszym 
występem pani Renata Wojda powiedziała nam, że nie mamy się 
czego obawiać. Świetnie znamy swoje role i na pewno wszystko 
wypadnie wspaniale. Trema wszystkim dała się we znaki! 
Denerwowaliśmy się! Po oswojeniu się ze sceną i publicznością szło 
nam coraz lepiej. Gdy minął już pierwszy występ, o kolejnych 
myśleliśmy ze spokojem. Wszyscy świetnie wypełnili swoje zadania. 
Pani Wojda dobrze dobrała nam role. Następne dwa występy szły 
pełną parą. Nim się obejrzeliśmy, wystąpiliśmy już trzy razy. 
 Tradycją w naszej szkole jest przygotowanie jasełek przez 
jedną z klas szóstych. Cieszę się, że to nasza klasa mogła się 
zaprezentować! Myślę, że wszystkich rozpierała duma, kiedy  
po każdym spektaklu rozlegały się gromkie brawa. Szkoda jednak, 
że mogliśmy wystąpić tylko tyle razy. Bardzo nam się 
przedstawienie podobało. W roli aktorów każdy z nas wypadł 
świetnie. Myślę, że doskonale się sprawdziliśmy. Dobrze by było, 
gdybyśmy mogli wystąpić jeszcze w innym przedstawieniu.  

 

Adam Piłat, klasa VIb 
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koniec grudnia 2013 r. 
 

 Do tej pory pamiętam konkurs kolęd zorganizowany przez 
naszą szkołę z okazji Bożego Narodzenia. Przewodniczącą komisji 
była nauczycielka muzyki.  
 Każda klasa losowała kolędę, którą miała zaprezentować. 
Było kilka występów, podczas których uczniowie grali na różnych 
instrumentach. My wylosowaliśmy kolędę pt. „W żłobie leży”.  
Nie byliśmy zadowoleni, ponieważ większość klasy nie znała tekstu. 
Dlaczego trafiliśmy akurat na tę kolędę? Szczerze mówiąc,  
nie przyłożyliśmy się do prezentacji. Nikt nie nauczył się słów, więc 
występując czytaliśmy zwrotki z kartki. Nie mieliśmy również 
przebrań i podkładu muzycznego.  
 O terminie naszego występu dowiedzieliśmy się kilka godzin 
przed nim. Co za pech! Było nam przykro, że nie mamy szansy  
na wygraną. Wyszliśmy na środek sali i zaczęliśmy śpiewać. 
Szczęście, że nikt  z nas się nie śmiał!  
 Kilka dni później zaciekawieni podbiegliśmy do tablicy 
ogłoszeń i przeczytaliśmy wyniki konkursu. Cieszyliśmy się, że nie 
zajęliśmy ostatniego miejsca. Nie mogę sobie przypomnieć,  
kto wtedy wygrał. Zapamiętałam jedynie, że byłam bardzo zdziwiona 
decyzją komisji.  
 Myślę, że konkurs kolęd jest najciekawszą tradycją 
świąteczną. Możemy wtedy wykazać się kreatywnością. Mam 
nadzieję, że ten zwyczaj pozostanie w naszej szkole na zawsze,  
a my następnym razem będziemy lepiej przygotowani. 

 

Maja Urbanek, klasa Vb 
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Styczeń 

 
 
 
Śnieg pada 
coraz to bielej. 
Las pięknieje na śnieżne wesele. 
Płyną w bieli białe sosny –  
żaglowce. 
  (Joanna Kulmowa) 
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Balonik z Rio 
 

Skąd ty jesteś, baloniku? 
Ja? Znad Atlantyku! 
Prosto z Rio przyleciałem, 
Bo zobaczyć Polskę chciałem. 
 
Co za pomysł? Czy to kawał? 
Przyleciałem na karnawał. 
Nudzi mnie już samba, wiecie, 
I tak błąkam się po świecie. 
 
W rytm flamenco, mój balonie, 
Już tańczyłeś w Barcelonie? 
Tak! W Paryżu również byłem, 
Gdzie kankana przećwiczyłem. 
 
Co zatańczysz w naszym kraju? 
W Polsce czuję się jak w raju! 
Tu zostanę królem disco 
I zatańczę dla was wszystko! 
 
Pisał z gracją – mistrz bez mała, 
Lecz muzyka grać przestała. 
Więc się nadął i pękł z żalu 
Bo był koniec karnawału! 
 

Pola Kubrak, klasa IIIa 
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Karnawał 
 

Nadszedł czas maskarad, pochodów i zabaw, 
Wszystko wokół faluje i błyszczy, 
Korowody, lampiony, serpentynowy deszcz 
Karnawałowy – kolorowy zawrót głowy. 
 
Hej, chłopcy, dziewczęta, dalej bawmy się! 
Niech serca gorące samby biją rytm, 
Aż mocno zakręci w głowach wszystkim nam 
Karnawałowy – kolorowy zawrót głowy. 
 

 

Karolina Wolska, klasa  IIa 

 
Bal 
 
W karnawale same bale. 
Dzieci bawią się wspaniale. 
Muzyka gra wesoło, 
Wszystkie dzieci tańczą wkoło. 
 
Na salę wchodzą uradowani, 
Wszyscy wspaniale poprzebierani. 
Są księżniczki i rycerze, 
Jaś pod rękę Kasię bierze. 
 
Król, królewna w sukni białej, 
Co się bawi doskonale. 
Gra muzyka przebierańcom, 
Wszystkie dzieci z Panią tańczą. 
 

Miłosz Kwiatkowski, klasa IIa 
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Luty 
 

 

 

Już zasypia w śnieżnej bieli modrzew. 
Wiatr mu igły podścielił dobrze. 
Luli, luli – i ty uśnij, sosno. 
Niech gałązki oszronione posną. 
  (Joanna Kulmowa) 
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Ferie zimowe 
 

Zbliżały się ferie zimowe. Ponieważ w tym roku nie mieliśmy 
z rodzicami zaplanowanych żadnych wyjazdów, więc pomyślałem, 
że skorzystam z akcji „Zima w mieście” organizowanej w mojej 
szkole. Miałem nadzieję, że spotkam tam moich kolegów, którzy tak 
jak ja zostali w domu.  

Pełen nadziei pobiegłem do szkoły. Gdy wszedłem do sali, 
w której mieliśmy rysować zimowe pejzaże, zauważyłem,  
że na końcu siedział mój kolega - Hubert. Chętnie się do niego 
dosiadłem i zaczęliśmy tworzyć nasze obrazki. Po skończonej pracy 
okazało się, że jest organizowana wycieczka do Muzeum Wojska 
Polskiego. Ponieważ zarówno Hubert, jak i ja interesowaliśmy się 
pojazdami wojskowymi i bronią, chętnie zgłosiliśmy się  
na to wyjście. Zeszliśmy do szatni, ubraliśmy się i poszliśmy  
na przystanek autobusowy, skąd pojechaliśmy do muzeum. Tam 
razem z przewodnikiem obejrzeliśmy wiele interesujących nas 
eksponatów, np. ogromny bombowiec czy czołg z czasów II wojny 
światowej. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych dla nas rzeczy  
o przedmiotach prezentowanych w muzeum. Obaj z Hubertem 
byliśmy pod wrażeniem wiedzy, jaką posiadał nasz przewodnik.  
W drodze do domu długo jeszcze omawialiśmy szczegóły dotyczące 
eksponatów, które nas szczególnie zainteresowały.  

Po powrocie do domu, już wieczorem, gdy położyłem się  
do łóżka, oczyma wyobraźni widziałem siebie jako kierowcę 
obejrzanych pojazdów. Niedługo potem ze szczęśliwą miną 
zasnąłem. To był jeden z najfajniejszych dni, jakie pamiętam. 
Bardzo lubię spędzać ferie zimowe w szkole, szczególnie, jeśli są 
tam moi koledzy. 
 

Juliusz Kania, klasa VIb 
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Moje ferie zimowe 

W tym roku razem z rodzicami i bratem pojechaliśmy  
na ferie zimowe do Bad Gastein. Były to nasze pierwsze ferie 
spędzone w Austrii. Wybraliśmy się tam z wujkiem Michałem i ciocią 
Anią oraz ich córką Olą i jej koleżanką Zosią. Oni przyjeżdżają tu co 
roku, doskonale znają okolicę i dobrze jeżdżą na nartach.  
My dopiero jesteśmy początkującymi narciarzami. 

Cztery dni uczyliśmy się jazdy na nartach na małym stoku 
na Angertalu. Wujek powiedział, że zrobiłem duże postępy  
i obiecał, że zabierze mnie na duży stok.  Nareszcie nadszedł ten 
dzień! Piątego dnia rano, zaraz po przyjeździe do stacji narciarskiej 
na Angertalu, wraz z wujkiem Michałem, ciocią Anią oraz Olą i Zosią 
wsiedliśmy na wyciąg krzesełkowy na duży stok. Dotychczas 
wjeżdżałem tylko na orczyku na małą górę. Trochę się bałem, ale 
dziewczynki pokazały mi, jak wsiąść z nartami na krzesełko i jak  
je zabezpieczyć do jazdy. Wujek pochwalił, że udało mi się zsiąść  
z krzesełka lepiej od dziewczynek.  

Na szczycie zaskoczyło mnie, że jesteśmy tak wysoko. 
Widok z góry był przepiękny. Dookoła widać było zaśnieżone 
zbocza gór i piękne drzewa pokryte śniegiem. Zaczęliśmy zjeżdżać. 
Na początku miałem problem z hamowaniem, ponieważ stok  
na samym szczycie był dość stromy. Nie sądziłem, że to takie 
trudne. Na szczęście po chwili znów było płasko. Później zrobiło się 
nieco bardziej stromo, wpadłem w gruby śnieg, ale nie upadłem. 
Wujek jechał cały czas za mną i pomógł  mi się wydostać. Później 
zjeżdżałem już coraz lepiej. Pod koniec zjazdu wypięła mi się narta  
i przykucnąłem, aby nie upaść. Przez chwilę jechałem dalej i było to 
bardzo dziwne uczucie. Musiałem się w końcu zatrzymać  
i porządnie ją zapiąć. 
 Był to mój ostatni dzień narciarskiej przygody. Niesamowite 
przeżycie! Nazajutrz wybraliśmy się na wycieczkę po okolicy,  
a dzień później pojechaliśmy do Salzburga. Po dwudniowym 
zwiedzaniu miasta wróciliśmy do Polski. Szkoda, że w Bad Gastein 
byliśmy tylko tydzień, było tak fantastycznie. Mam nadzieję,  
że za rok znów się tam wybierzemy. 

Hubert Tomecki, klasa VIb  
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Moje ferie w Szklarskiej Porębie 
 
 Ostatnie ferie spędziłam z rodziną w Szklarskiej Porębie - 
małej miejscowości położonej w południowo-zachodniej Polsce. 
 Podróż była trochę niewygodna, ponieważ jadąc pociągiem 
w nocy, musieliśmy spać na fotelach. Na szczęście minęła nam 
dosyć szybko. 
 Hotel, w którym zamieszkaliśmy, nazywał się "Gawra". Był 
bardzo zadbany i znajdował się niedaleko stoków narciarskich. 
Codziennie rano, po śniadaniu, które zjadaliśmy w stołówce 
hotelowej, szliśmy na narty. Najczęściej zjeżdżaliśmy trasą 
"Lolobrygidą" lub trochę bardziej stromą - "Śnieżynką". Po wjechaniu 
wyciągiem na szczyt, odczuwaliśmy dokuczliwe zimno. Pewnego 
razu zaczęły mi nawet lecieć łzy z powodu chłodu. Wieczorami 
grałam z rodzicami i siostrą w bilard albo chodziliśmy na gofry. 
 W połowie pobytu wybraliśmy się na wystawę rzeźb  
w śniegu. Były one bardzo ładne i  starannie wykonane. Jeszcze 
ciekawsze stały się, gdy zostały podświetlone kolorowymi światłami.  
Któregoś słonecznego dnia wyruszyliśmy na wycieczkę  
do malowniczego wodospadu "Kamieńczyk". Zwiedziliśmy także 
hutę szkła, gdzie pokazano nam jak wytapia się i formuje tradycyjną 
metodą różne przedmioty. Na pamiątkę z tego miejsca pracownik 
huty zrobił dla nas kwiatek z zielonego szkła. 
 Po tygodniu wróciliśmy do domu i drugi tydzień ferii 
spędziłam na zabawach z moją siostrą. 
 Podczas ferii poznałam wiele interesujących miejsc i był  
to dla mnie bardzo przyjemnie spędzony czas. 
 

Julia Kubrak, klasa Vb 
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WIOSNA 

 

 
 
 
Marzec 
 

 

Na wierzbie 
Nad samym rowem –  
Srebrne kotki marcowe. 
Na deszczu i na słocie 
Srebrnieją im futra kocie. 
  (Joanna Kulmowa) 
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Witamy pierwszy dzień wiosny 
 
Wywiad z Panią Elżbietą Jezierską, wieloletnim pracownikiem 
naszej szkoły, nauczycielką przyrody, która od ponad 10 lat 
opiekuje się Samorządem Uczniowskim oraz koordynuje liczne 
akcje. Pod jej kierunkiem organizowana jest co roku szkolna 
impreza z okazji pierwszego dnia wiosny. 
 
Czy lubi Pani wiosnę? 
Uważam, że jest to najpiękniejsza pora roku. Kwiaty zaczynają 
kwitnąć, robi się zielono i ciepło, a słońce powoduje, że ludzie są dla 
siebie życzliwi. Szkoda tylko, że ta życzliwość nie jest w stanie 
przetrwać zimowych mrozów. Kolejnym powodem do lubienia tej 
pory roku jest to, że można z siebie już zdjąć grube buty, kurtkę, 
swetry i zimową czapkę. 
Kiedy po raz pierwszy odbyły się obchody pierwszego dnia 
wiosny? 
W momencie, kiedy zaczęłam pracować w tej szkole, czyli około 30 
lat temu, już się odbywały. Myślę, że jest to długoletnia tradycja. 
Niewątpliwie jest to jedyna w swoim rodzaju taka impreza. 
Czy według Pani ten dzień jest ważną uroczystością w życiu 
szkoły? 
Jest to największa szkolna impreza organizowana przez dzieci. 
Drugiej takiej nie ma. 
Czy Samorząd Uczniowski zawsze był organizatorem 
obchodów pierwszego dnia wiosny? 
Tak, zawsze. 
Jakie zmiany, na przestrzeni kilkunastu  lat, nastąpiły  
w obchodach pierwszego dnia wiosny? 
Zawsze impreza odbywała się w sali gimnastycznej. Kiedyś 
pierwszy dzień wiosny starano się zrobić jak najbardziej na wesoło, 
organizowano miniplayback i były wybory Miss Wiosna. Przełomem 
był początek emitowania w telewizji programu „Mam Talent”. 
Uczniowie wpadli na pomysł, żeby coś takiego zorganizować  
w szkole i przyjęto, że szkolne „Mam Talent”  będzie się odbywało  
w pierwszy dzień wiosny. Tak zostało do dziś. Dzięki tej 
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uroczystości dzieci mogą zaprezentować swoje talenty, o których 
nie każdy wie. 
Od kiedy mają miejsce występy uczniów z poszczególnych 
klas? 
Zawsze było tak, że każda klasa musiała coś zaprezentować. Dzięki 
temu dobrze bawi się cała szkoła i uczniowie potrafią uszanować 
pracę innych. 
Jakie talenty są najczęściej prezentowane przez uczniów naszej 
szkoły? 
Są prezentowane różne talenty, ale chyba najczęstszymi są śpiew  
i taniec. Bardzo ciekawe są również nowe formy – np. teatrzyk, 
pantomima, gra na instrumentach muzycznych (najczęściej gitara 
lub pianino, ale raz zdarzyło się, że zagrano na skrzypcach), różne 
skecze oraz wiele innych. Wystawiane jest wszystko, co dzieci 
potrafią zaprezentować. 
Czy dla zwycięzców Mam Talent przewidziane są nagrody? 
Dyplomy są zawsze przyznawane, natomiast nagrody rzeczowe 
zależne są od funduszów Samorządu Uczniowskiego, które  
są coraz mniejsze. Najczęściej nagrodami są drobne upominki,  
np. często słodycze. 
Czy podczas obchodów pierwszego dnia wiosny miały miejsce 
jakieś szczególne wydarzenia, które zapadły Pani w pamięci? 
Nie pamiętam dużo, ale wyjątkowo zapadł mi w pamięci jeden  
z występów dzieci. Zaśpiewały wtedy piosenkę zespołu The 
Beatles. 
Czy ktoś pomaga Pani w organizacji pierwszego dnia wiosny,  
a jeśli tak, to kto? 
Jest to głównie praca dzieci. 
Kto wykonuje dekoracje na tę okazję? 
Poszczególne elementy wykonują również uczniowie. 
Czy w przyszłym roku będziemy również tak uroczyście witać 
wiosnę? 
Zapewne tak, bo zarówno ja, jak i dzieci mamy nowe pomysły  
na ten dzień. 
Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. 

 

Wywiad przeprowadzili: S. Doliński, B. Ignaciuk, klasa Vb 
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Kwiecień 
 

 

 

Ledwo pierwsze i nieśmiałe 
Kwiatki z sobą niesie, 
A już widzisz samochwałę: 
Dumnie kwietniem zwie się. 
  (Jerzy Ficowski) 
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Moja wymarzona szkoła 

 Mam na imię Małgosia i mam 13 lat. Za parę miesięcy 
kończę naukę w szkole podstawowej i muszę wybrać gimnazjum,  
do którego będę uczęszczać. 
 Chciałabym, żeby to było niezwykłe miejsce. Wyobrażam je 
sobie tak. Szkoła marzeń mieści się w lesie wśród drzew. Wokół 
budynku nie ma ogrodzenia, dzięki czemu zwierzęta leśne 
przychodzą pod same drzwi. Sam budynek jest nieduży i parterowy. 
Ściany są pomalowane na zielono. Światło słoneczne wpada  
do pomieszczeń przez ogromne okna. Koło szkoły jest wielkie 
boisko. Można na nim grać w piłkę nożną, w siatkówkę  
i koszykówkę. W pobliżu mieści się również ogródek, w którym 
uczniowie uprawiają warzywa. 
 Do budynku szkoły wchodzi się szerokimi drzwiami. 
Prowadzą one wprost do szatni. Tutaj każdy uczeń ma swoją 
szafkę, w której może chować ubrania i podręczniki. Korytarze są 
szerokie, pomalowane na niebieski kolor. W oknach wiszą kolorowe 
firanki, a na parapetach stoi mnóstwo doniczek z kwiatami. Każda 
klasa pomalowana jest na inny kolor: czerwony, niebieski, różowy, 
żółty, zielony. Ławki stoją nie w rzędach, ale naokoło pracowni, tak 
że wszyscy mogą się widzieć. Są trzy sale gimnastyczne, więc 
żadna klasa nie musi mieć lekcji wf. na korytarzu. W stołówce 
można zjeść zamówione wcześniej dania. Panie kucharki spełniają 
wszystkie życzenia. 
 Lekcje w szkole codziennie zaczynają się o godzinie ósmej. 
Na początek dnia gimnazjaliści otrzymują coś słodkiego na zachętę 
do nauki. Oprócz podstawowych przedmiotów, takich jak: 
matematyka czy język polski młodzież uczy się opieki  
nad zwierzętami, dbałości o przyrodę, przygotowywania zdrowego 
jedzenia. Lekcje wf. są codziennie, bo promują zdrowy tryb życia. 
Każdy uczeń może sobie wybrać języki, jakich chce się uczyć.  
Na zajęciach nie używa się książek, uczniowie pracują  
na komputerach. 
 Tak wygląda moja wymarzona szkoła. Mam nadzieję,  
że gdzieś istnieje i będę się mogła w niej uczyć. 

Małgorzata Janusz, klasa VIa 
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Moje wymarzone gimnazjum 
 
 Chciałbym chodzić do gimnazjum, które znajdowałoby się  
w zacisznym miejscu, z dala od zgiełku i hałasu. 
 Marzę o szkole, przed którą byłby zadbany trawnik. Za nią 
widniałoby ogromne boisko do gry w piłkę nożną, tenisa i do innych 
dyscyplin sportowych, byśmy mogli latem przyjść po lekcjach  
i pobawić się swobodnie z kolegami. Wolałbym, żeby gimnazjum 
było jednopiętrowe, by się nie męczyć podczas wchodzenia  
po schodach. Życzyłbym sobie, aby znajdował się tam automat  
z sokami i słodyczami. Chciałbym też, aby sala gimnastyczna była 
duża, stworzona tylko do grania w piłkę, siatkówkę i ping-ponga. 
Marzę, by w salach były tablice interaktywne, a książki cienkie.  
Z takimi pomocami dobrze pracowałoby się podczas lekcji,  
a nauczyciele rzadko zadawaliby coś do domu. Sami pedagodzy 
byliby mili i pomocni w każdej sytuacji, zawsze znajdowaliby czas. 
Zimą w gimnazjum byłoby ciepło, a latem ulgę przynosiłaby rześka 
morska bryza z klimatyzatora. 
 Moja wymarzona szkoła słynęłaby z porządku  
i spokoju. Chciałbym chodzić do takiego gimnazjum. 

 

Piotr Krajewski, klasa VIa  
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Maj 

 

 

 

W pewien ranek majowy 
Spadł dzieciakom na głowy. 
Spadł na kwiaty i liście 
ciepłoC  krótkoC rzęsiścieC 
Pogwarzył coś o wiośnieC. 
UcichłC 
I wszystko rośnie! 
  (Stefania Szuchowa) 
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Sprawozdanie z wycieczki do Pałacu Prezydenckiego 

 Dnia 20 lutego 2013 roku klasa IVB pod opieką 
wychowawcy Pani Joanny Strzałkowskiej odbyła wycieczkę do 
Pałacu Prezydenckiego. Podczas wycieczki zwiedziliśmy miejsca 
codziennej pracy Prezydenta RP, a przede wszystkim poznaliśmy 
historię tego miejsca.     

Pałac wzniesiony został w latach czterdziestych XVII wieku 
przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego  
i jego syna Aleksandra, według projektu Konstantyna Tencalla – 
nadwornego architekta króla Władysława IV. Podczas swojej długiej 
historii pałac był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. 
Na jego elewacji odsłonięte zostały także pamiątkowe tablice. 
Obecnie jest jedynie miejscem pracy Prezydenta, a nie miejscem 
jego zamieszkania.  

W trakcie wizyty zobaczyliśmy m.in.: Sień Główną, której 
głównymi ozdobami są marmurowy kominek, barokowa szafa w stylu 
gdańskim i obraz Januarego Suchodolskiego „Śmierć Cypriana 
Godebskiego pod Raszynem". W Sieni Głównej witani są goście  
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent osobiście 
wita tylko głowy państw. Odwiedziliśmy też Kaplicę będącą 
miejscem modlitwy Prezydenta, małżonki i ministrów Kancelarii  
oraz zaproszonych gości. Na ścianach znajdują się podarunki  
od papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także krzyż wycięty  
z elementów po zniszczonych w 2001 roku wieżach World Trade 
Centre. Obok krzyża znajduje się tablica poświęcona zamachowi  
w Nowym Jorku, na których wyryte zostały słowa psalmu: 
„Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię. Ulecz jej rozdarcie, albowiem się 
chwieje”. W podłodze, w miejscu, w którym modlił się Jan Paweł II 
oraz Benedykt XVI, znajdują się pamiątkowe tablice. Na ścianie 
umieszczone są tablice pamięci urzędników Kancelarii Prezydenta  
i BBN, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej oraz prezydenckiego 
kapelana ks. Romana Indrzejczyka. W kaplicy przechowywane jest 
też betlejemskie światełko pokoju przekazywane co roku Prezydentowi 
przez harcerzy. Duże wrażenie zrobiła na nas Sala Rokoko 
nazywana salą damską. Gdy głowy państw prowadzą rozmowy  
w Sali Białej, w Sali Rokoko oczekują na zakończenie rozmów ich 
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małżonki. Małżonki Prezydentów zwyczajowo zajmujące się 
działalnością charytatywną i przyjmują w tej sali swoich gości. 
Zdarza się także, że tutaj Prezydent wręcza upominki swoim 
gościom. Następnie zwiedziliśmy Salę Białą - najważniejszą salę  
w Pałacu Prezydenckim, gdyż w niej Prezydent przyjmuje 
przywódców obcych państw. Sala jest usytuowana na osi głównego 
wejścia, więc po powitaniu gościa przez Prezydenta  
na dziedzińcu przechodzą do Sali Białej na pierwsze rozmowy.  
W tych rozmowach nie bierze udziału cała przybyła do Pałacu 
delegacja, ale tylko najważniejsze osoby. Ozdobą sali są XVII-o  
i XVIII-wieczne obrazy oraz wazy z porcelany miśnieńskiej. 
Obejrzeliśmy też Jadalnię, w której Prezydent wydaje uroczysty 
lunch na cześć swoich gości. Zdarza się też, że Szef Gabinetu  
lub Szef Kancelarii przyjmuje tu osobistości, z którymi Prezydent 
tego dnia nie może się spotkać. Na koniec weszliśmy do Sali 
Niebieskiej, w której odbywają się ważniejsze konferencje  
oraz przyjmowane są zagraniczne delegacje. Pośrodku stołu 
ustawionego w tej sali jest miejsce dla Prezydenta RP. Na ścianach 
wiszą dwa ważne portrety – księcia Poniatowskiego i Tadeusza 
Kościuszki. 
 Wychodząc z Pałacu, pani przewodnik zwróciła naszą 
uwagę na Okrągły Stół, który podczas obrad w latach 
dziewięćdziesiątych ustawiony był w Sali Kolumnowej.  
 Wycieczka do Pałacu Prezydenckiego bardzo nam się 
podobała i mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się obejrzeć 
inne pomieszczenia tego ważnego dla naszego kraju miejsca,  
a otrzymane upominki długo będą przypominały to wyjście.  

 

Emilia Krawczyk, klasa IVb 
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LATO 

 
 

 

 

 

Czerwiec 
 

 

Jutro popłyniemy daleko, 
Jeszcze dalej niż te obłoki, 
Pokłonimy się nowym brzegom, 
Odkryjemy nowe zatoki. 
  (Konstanty I. Gałczyński) 
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LIMERYKI 

*** 

Żył raz jeden Jan w Warszawie, 
Co nie miał pojęcia o sprawie. 
Nie wstawał za wcześnie i na czas.  
Zawsze jego nauki szły w las. 
Janie, mój Janie, Twoje życie trzeba poddać zmianie. 

Mateusz Kiersnowski, klasa VIa 

Krzywe Kolana 
Mieszkaniec Krzywego Kolana, 
Gdy się obudził za wcześnie z rana, 
Chciał zostać poetą 
Lub choć wierszokletą 
 Lecz nie pozwoliła mu mama. 

Małgorzata Janusz, klasa VIa 

*** 

Jadę, sobie jadę, patrzę - Męczygłowy, 
Czy tę nazwę miasta sklecił pisarz nowy? 
Na lekcjach polskiego chyba nie uważał,  
Bo za takie błędy by się w piekle smażył. 
Stwierdzić trzeba jedno, autor nie miał głowy. 

Michał Makowski,  klasa VIa 

 

Tupadły 

Raz pewien mieszkaniec Tupadły 
Poczuł, że jest bardzo upadły. 
Skakał na jednej nodze. 
Upadł na prostej drodze. 
Wszystkie jego dziewczyny zbladły. 

Małgorzata Janusz, klasa VIa 
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 Celem Programu „Wars i Sawa” jest stworzenie warunków 
wszechstronnego rozwoju każdego ucznia Szkoły Podstawowej  
nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie; rozpoznawanie, 
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności 
uczniów; tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę 
możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły  
i w środowisku lokalnym. 

 Odbiorcą programu jest cała społeczność szkoły. Uczniowie 
naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu 
obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, 
społecznym i ruchowym. Pragniemy każdemu dziecku zapewnić 
warunki do ich optymalnego rozwoju.   

 Program realizowany jest przez pracowników szkoły: 
dyrektora, wicedyrektora, Zespół Wspierania Uzdolnień (ZWU), 
lidera i zastępcy lidera ZWU, opiekunów uczniów uzdolnionych, 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawców, 
pedagoga, psychologa szkolnego, bibliotekarzy.  

 5 października 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ulicy Dobrej odbyło się uroczyste wręczenie 
Certyfikatu WARS i SAWA. Kapituła  do spraw opiniowania 
wniosków o przyznanie Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych 
Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy wyróżniła naszą placówkę, ponieważ jest ona miejscem 
identyfikacji szczególnych predyspozycji uczniów i ich planowego 
rozwoju. Certyfikat stanowi potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę 
określonego standardu pracy w tym obszarze. Jest nagrodą za trud, 
jakiego wymaga systemowa opieka nad rozwojem utalentowanych 
dzieci i podnoszeniem efektywności kształcenia. Takie działania 
zostały podjęte w naszej szkole i dzięki temu znalazła się ona  
w grupie laureatów II edycji Programu Wspierania Uzdolnionych.  
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Idzie jesień 

 

Idzie jesień, złota jesień, 
powiew wiatru liście niesie. 

Liście żółte i czerwone, 
niczym dywan ułożone. 

 

 

Uroki jesieni 

 

Była zima, wiosna była, 
przyszła jesień – lato przegoniła. 

Mokrym deszczykiem nas przywitała, 
dzionek skróciła, słonko przegnała. 

Chłodne poranki nam funduje, 
do mroźnej zimy przygotowuje. 

 
 

Jesienny liść 

 

Jesienny wietrzyk porusza liście, 
spadają na ziemię, niczym złote kiście. 
Tworzą żółtą pierzynę w parku, na łące, 

po której hasają wiewiórki, zające. 
Barwią nam szare życie swoimi kolorami, 

pozwalają spojrzeć w przyszłość złotymi marzeniami. 
 
 

Emilia Krawczyk, klasa IVb 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Zadanie  

Ustaw kostki tak, aby tworzyły kwadrat i suma oczek na bokach 
kwadratu wynosiła 12. Swoje rozwiązanie sprawdź za pomocą 
dodawania. 

             

 

 

 

 

 

Spr. 

6+1+5=12 6+2+4=12 4+5+3=12 5+4+3=12 

 

Wojciech Morawski, klasa IVd 
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Zadanie  

Średnia wieku jedenastoosobowej drużyny piłkarskiej jest równa 22 
lata. Średni wiek dziesięciu graczy bez bramkarza wynosi 21 lat. Ile 
lat ma bramkarz ? 

 

średni wiek wszystkich piłkarzy bez bramkarza – 21 lat 

x - wiek bramkarza 

średni wiek piłkarzy  
��∗����

��
= 22	lata 

 

21 ∗ 10 + �

11
= 22				/∗ 11 

21 ∗ 10 + � = 22 ∗ 11 

210 + � = 242 

� = 242 − 210 

� = 32	 

 

Odpowiedź: Bramkarz ma 32 lata. 

 

Adam Piłat, klasa VIb 
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68The Mummy 

 I have read a book “The Mummy” by David Levithan. It’s  
an adventure story about an American soldier Rick O’Connel and an 
intelligent British woman Evelyn. Rick found an old map  
of Hamunaptra and Evelyn’s older brother – Jonathan stole the map 
from him with a key in the box. They wanted to find a book which  
is called “Book of Anum Ra”. The Hamunaptra – City of the Death  
is under the desertV  
 Imhotep and his lover Anck-su-namun had lived in Egypt 
more than 3000 years before. Imhotep was the High Priest of the 
Death. He loved her and she loved him. Both killed Pharaoh Seti the 
first, but his lover took the Pharaoh’s sword and pushed it into her 
heart. Imhotep mummified Anck-su-namun, but he couldn’t bring his 
lover back – back from the underworld, back from the death. He put 
her heart in the gold boxV 
 This story was very interesting for Rick, Evelyn and her 
brother – Jonathan. O’Connel took the map and went to the desert 
and began looking for gold. They found the top of the statue of god 
Anubis. Next they found a dark room under the ground. They heard 
a voice: 
- Leave this place!  

But they found a coffin and opened it. There was an old 
mummy and the “Book of the Death”. Evelyn began to read this 
book. Beloved Imhotep moved. The words of this book put him 
back to live. The scarabs started to fly. Imhotep couldn’t see very 
well. He looked at Evelyn and he said:  

- Anck-su-namun.  
The woman with Rick began to run. High Priest wanted the 

box with his lover’s heart. They went back above the ground and 
came back in Cairo. Next day Evelyn saw Imhotep. He had a new 
live. Imhotep wanted Evelyn so he moved to her. O’Connel shooted 
him again and again but nothing happened. Evelyn had an idea. 
She wanted the “Book of Anum Ra” which could sent Imhotep back 
to the underworld. Outside, the scarabs and soldier mummies were 
everywhere. Evelyn started to read some words of this book. He 
was very afraid. The god Anubis came into the room. Imhotep was 
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only a man,  a man can die. O’Connel put the sword and stabbed 
Imhotep. Imhotep died.  

It was a very interesting book.   

 

 

         

 

Emilia Krawczyk, klasa IVb  
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Zadanie 

W każdym z 7 kolejnych lat, zawsze 2 lutego, urodził się jeden 
krasnoludek. Trzy najmłodsze krasnoludki mają razem 42 lata. Ile lat 
mają trzy najstarsze krasnoludki? Odpowiedź uzasadnij, wykonując 
odpowiednie obliczenia.  

42 – 3 = 39    39 : 3 = 13    13 + 1 = 14    13 + 2 = 15 

Trzy najmłodsze krasnoludki mają 13, 14, 15 lat. 

13 + 3 = 16 

16 lat ma 4 krasnoludek. 

13 + 4 = 17    13 + 5 = 18    13 + 6 = 19 

Więc trzy najstarsze mają 17, 18, 19 lat. 

17 + 18 + 19 = 54 

Odp. Trzy najstarsze krasnoludki mają razem 54 lata. 

Grzegorz Wszoła, klasa IVc 
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MY FAVOURITE ANIMAL 

 
My favourite animal is a dog. 
 
There are a lot of various dogs’ races. Dogs can be big or small, 
long or short haired, quiet or aggressive. Their fur can be in many 
colours. I don’t have a dog, but I would like to have one. 
My friend’s aunt has got a dog. His name is Focus. He is four years 
old. Focus has got long, soft and blonde fur, brown eyes, a long tail 
and a black, wet nose. He knows a lot of tricks. He can swim very 
well, run very fast and retrieve perfectly. He can’t climb trees like  
a cat. I meet him on vacation. He is very funny and friendly. Even 
though he is large, he barks rarely. That’s why I like to play with him.  
 

Wojtek Morawski, klasa IVd 
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Maski na przedstawienie z okazji Dnia Ziemi 

 

 

Justyna Grzesiewska, klasa Vc  
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Zadanie 

Prostokąt, kwadrat i trójkąt równoboczny mają równe obwody. 
Oblicz długość boku kwadratu i trójkąta,  jeśli długość prostokąta 
wynosi 8 cm, a szerokość jest dwa razy mniejsza od długości.  

a - długość boku prostokąta – a = 8 cm  

b - szerokość prostokąta - 2 razy mniejsza od długości  

długość boku kwadratu i trójkąta - ?  

b = 8 cm : 2 = 4cm 

obwód prostokąta  

2 x a + 2 x b = 2 x 8 cm + 2 x 4 cm = 16 cm + 8 cm = 24 cm  

długość boku kwadratu    24 cm : 4 = 6 cm 

długość boku trójkąta    24 cm : 3 = 8 cm                  

Odp.: Długość boku kwadratu wynosi 6 cm, a trójkąta 8 cm. 

 

 Jakub Biernat, klasa IIIa 
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The three little pigs 
 
A long, long  time ago there were three little pigs.  
They left parent’s home and started building their own houses.  
The first little pig built his house from  straw, it was fast and easy. 
The second little pig built his house from sticks, it was a bit stronger. 
The third little pig built his house from bricks, it was very hard and 
took a lot of time. 
One night a big bad wolf came. He saw the first, little pig in his 
house of straw, he blew up the house. The first little pig ran away to 
the second little pig’s house. 
The wolf saw the first and the second little pig in the house of sticks, 
he came and burnt this house. Both little pigs ran away to the third 
little pig’s house. 
The wolf saw three little pigs in the house of bricks, he tried to blow 
up and burn the house but he couldn’t. He was tired and ran away. 
The next day little pigs’ mother came and heard the whole story.  
She said "You see it is just as I told you. The way to survive in the 
world is to do things as well as you can." 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartłomiej Ignaciuk, klasa Vb 
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Zadanie  

Do ponumerowania wszystkich stron w dwóch książkach użyto 489 
cyfr, przy czym do ponumerowania pierwszej książki użyto o 15 cyfr 
więcej. Ile stron ma każda z tych książek? 

x - liczba cyfr użytych do ponumerowania pierwszej książki 

y - liczba cyfr użytych do ponumerowania drugiej książki 

 

 

489 – y = y + 15 
489 – 15 = y + y 
474 = 2y 
237 = y 

X = 489 – 237 = 252  

Odpowiedź: Do ponumerowania pierwszej książki użyto 252 cyfry,  
a do drugiej 237 cyfr. 

I książka 
252 cyfry: 
1 - 9          9 cyfr 
10 - 99      180 cyfr 
180 + 9 = 189 cyfr 
252 – 189 = 63 cyfry 
63 : 3 = 21 
99 + 21 = 120 
Odpowiedź: Pierwsza książka 
ma 120 stron. 
 

II książka 
237 cyfr 
1 - 99        189 cyfr 
237 – 189 = 48 cyfr 
48 : 3 = 16 liczb 
99 + 16 = 115 
 
 
Odpowiedź: Druga książka ma 
115 stron. 

Hubert Tomecki, klasa VIb 

yx −= 489
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Magda Perczak, klasa IIId 
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Zadanie 

Jacek ma w poniedziałek 5 lekcji. Lekcje rozpoczynają się o godz. 
8:00. Każda lekcja trwa 45 minut. Przerwy są dziesięciominutowe,  
z wyjątkiem trzeciej, która trwa 20 minut. O której godzinie Jacek 
kończy lekcje? 

początek zajęć – 8:00 

czas 1 lekcji – 45 min 

3 przerwy po 10 min 

1 przerwa 20 min 

koniec zajęć - ? 

3 x 10 min + 20 min = 50 min 

45 min x 5 = 225 min 

225 min + 50 min = 275 min = 4 h 35 min 

8:00 + 4 h 35 min = 12:35 

Odp. Jacek kończy lekcje o 12:35. 

Szymon Kozłowski, klasa IIc 
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Tangram – ŁABĘDŹ  

 

 

 

Weronika Lomott, klasa IIa 
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MY HOLIDAY 
 

Holiday which I will remember forever, were three years ago. I was 
in the United States with my family. 

 
 

1. We were sightseeing 
Hollywood and we took 
some photos of a famous 
sign on the hill. 
 
 

 
 

 
 

2. Walt Disney’s and Shrek’s 
Star at Hollywood Walk of Fame. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.We were also in Los Angeles, the city of angels and in Las Vegas. 
What I liked the most in those cities were gigantic rollercoasters and 
reproductions of famous buildings, such as the Eiffel Tower, the 
Statue of Liberty or Sphinx. 
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4. Our hotel was built as it 
was a city. The ceiling looked 
like the sky. Cafes and 
restaurants were everywhere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. In the centre of the hotel 
there was a big casino, where 
children couldn’t go in. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. I also liked the Grand 
Canyon, where  we were 
standing on the edge in the 
temperature of over 30C.  
 

 
 
 

 

 

 

 
7. The last place, where we 
were, was the Universal 
Studios. There were a lot of 
atractions.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Maja Urbanek, klasa 5b 
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Zadanie  

Bliźniacy Jaś i Staś kupili prezent dla mamy. Jaś dał 17 zł, a Staś  
7 zł. Ile pieniędzy powinien oddać Jaś Stasiowi, aby każdy wydał 
tyle samo?       
  

17 zł + 7 zł = 24 zł      cena prezentu 

24 zł : 2 = 12 zł       tyle pieniędzy powinien dać każdy  

17 zł - 5 zł = 12 zł 

7 zł + 5 zł = 12 zł 

Odp: Jaś powinien oddać Stasiowi 5 zł 

Aleksander Michalczyk, klasa IVa 

 

 

Aleksandra Borowiecka, klasa Vd 
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Zadanie 

W szkole podstawowej w klasach szóstych jest 92 uczniów,  
w piątych dwa razy tyle, a w czwartych o 13 uczniów mniej niż  
w szóstych. Ilu uczniów jest we wszystkich klasach? 

klasy szóste – 92 uczniów 

klasy piąte – 2 razy tyle co w szóstych 

klasy czwarte – o 13 mniej niż w szóstych 

razem - ? 

92 x 2 = 184 

92 – 13 = 79 

92 + 184 + 79 = 355 

Odp. We wszystkich klasach jest 355 uczniów. 

Mateusz Klimczak,  klasa IId 
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Tangram - DOM 

 

 

Wiktor Kostaniak, klasa IId 
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Christmas is an annual commemoration of the birth of Jesus Christ 
and 25 by millions of people around the world. A feast central to the 
Christian liturgical year, it closes the Advent season and initiates the 
twelve days of Christmastide. Christmas is a civil holiday. In many 
world's nations, is celebrated by an increasing number of non-
Christians, and is an integral part of the Christmas and holiday 
season. 

 

 

Tomasz Kosiński, klasa Vd 
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Zadanie 

Ania wyjechała do schroniska dla zwierząt o godz. 15:30, a wróciła 
o 18:10. Podróż w obie strony zajęła jej 45 minut, a pozostały czas 
spędziła w schronisku. Ile czasu Ania była w schronisku? 

wyjazd – 15:30 

powrót – 18:10 

podróż w obie strony – 45 minut 

czas w schronisku - ? 

15:30 + 45 min = 16:15 

18:10 – 16:15 = 1 h 55 min 

Odp. Ania w schronisku spędziła 1 godzinę i 55 minut. 

 

Maria Grzegorczyk, klasa IIf 
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Autumn 
 
I love Autumn. It’s such beautiful timeV I adore when it rains almost 
all the time. In autumn the world is so colourful.  
I really like looking at the birds, when they fly so high and when they 
touch the clouds between the sun and groundV 
I wonder how it would be, when autumn wouldn’t be here. It would 
be sad and grey. It wouldn’t be nice or funny. It would be horrible  
and boring; that is what I would sayV.. 
I hate when it rains too much, when the clouds are grey and there 
are not any birds outside. I hate watching that and I can’t go out.  
But when I want, on those days, I write a book on my laptop. I play  
a lot of games with my dog. I watch TV with my Mum. I read books;  
I do stupid things with my friends, when they are on sleep- over  
at my flat.  
Autumn is gorgeous. The trees are colourful at the beginning  
of September; it makes me feel I am at homeV. I play with my dog 
outside. We make lovely houses for Fairies of Autumn. It is special 
time for me V. 
Sometimes, when the snow comes down on the ground we make  
a little man from snow called snowman and from time to time we 
make new houses for guests. I like playing on the snow;  I say it 
once again. 
When I am outside with my best friend we play silly games. We 
chase each other all the time and we think about old times. We 
come to my house and tell long stories. We also eat a cake, which  
I got on my birthday.  
It’s magical time; days are shorter, the sun goes down. I like riming 
and drinking tea. I always wait so long for my favourite month, but 
when it comes it is the most incredible period in my life.  
Well, what can I write more V. I think I wrote everything what was  
in my mind; I love, I like and I adore this time called ‘AUTUMN’  

 
Julia Jurkiewicz, klasa Vb  
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Zadanie 

Zosia przeczytała pierwszego dnia 10 stron książki, drugiego dnia 
przeczytała 3 razy więcej stron niż pierwszego dnia, a w trzecim 
dniu przeczytała o 12 stron mniej niż drugiego dnia. Ile stron książki 
przeczytała Zosia w ciągu trzech dni? 

pierwszy dzień – 10 stron 

drugi dzień – 3 razy więcej niż pierwszego dnia 

trzeci dzień – o 12 stron mniej niż drugiego dnia 

10 x 3 = 30 

30 – 12 = 18 

10 + 30 + 18 = 58 

Odp. Zosia w ciągu trzech dni przeczytała 58 stron książki. 

 

Weronika Zaręba, klasa IIf 
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Weronika Klaybor, klasa IVb 
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OPOWIEŚCI JESIENNEGO LISTKA 
 
 
 Był pogodny, jesienny dzień. Mały listek leniwie kołysał się 
na gałęzi dębu. Okropnie się nudził. Patrzył zazdrośnie na ptaki, 
które właśnie nad nim przelatywały. 
- Ach! - westchnął. - Też chciałbym latać! Mógłbym bawić się  
z wiatrem - rozmarzył się. 
 Nagle zerwała się ulewa, zawiał wicher. Listek zawirował  
i oszołomiony spadł na ziemię. Kiedy oprzytomniał, leżał na zimnym 
kamieniu, przyklejony do niego kroplą deszczu. Bardzo się 
przestraszył, lecz po chwili gotów był podskoczyć z radości. 
- Kiedy jeszcze raz zawieje, uwolnię się, uniosę w górę i będę latać! 
- pomyślał zachwycony. 
 Wtedy, jak na zawołanie, pojawił się wiatr. Listek zaczął 
latać! Leciał i leciał, unosząc się w powietrzu lekko jak piórko. Kiedy 
tak szybował, zobaczył szkołę, z której akurat wychodziły dzieci. 
Podmuch wiatru skierował go w tamtą stronę. Po chwili wylądował 
wprost pod nogami roześmianej dziewczynki. 
- Cześć! Jestem Helena Kwiatek - przedstawiła się, podnosząc 
przybysza z ziemi. A ty? - spytała. 
- Eee... - listek nie wiedział, co powiedzieć, bo przecież nie miał 
imienia ani nazwiska. - Jestem Listek, Jesienny Listek - rzucił  
po zastanowieniu. 
- Bardzo miło cię poznać, Jesienny Listku! - odparła Helenka, 
zachwycona, że trafił się jej tak nadzwyczajny znajomy. W końcu nie 
co dzień poznaje się na gadające liście. 
- Czy mogę mówić ci po imieniu, Listku? - spytała dziewczynka. 
- Na imię mam Jesienny - sprostował rozmówca. - Ale możesz 
nazywać mnie Listkiem – dodał. 
- Wiesz, Listku, z nieba mi spadłeś. Chcę wyruszyć w podróż 
dookoła świata i szukam towarzysza wyprawy. Nie miałbyś ochoty? 
- zapytała Helenka. 
- Ojej! Super! Marzyłem o tym. Naprawdę mogę ci towarzyszyć? – 
niedowierzał Listek. 
- Jasne! - krzyknęła Helenka. - Nie zwlekajmy ani chwili! 
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 Dziewczynka wetknęła sobie listek we włosy i delikatnie 
przypięła go spinką. Tak ruszyli w drogę. Po jakimś czasie doszli  
do lasu, gdzie między drzewami ujrzeli lisa. Wypoczywał pod stertą 
gałęzi.  
- Witaj, Lisku! - zawołał Listek, który znał sympatycznego rudzielca. 
- Chcesz z nami zwiedzać świat? - spytał. 
- Właśnie szykowałem się do drzemki, ale właściwie wcale nie 
jestem senny. Poczekajcie, idę z wami! - odparł, gramoląc się  
z barłogu. - Lisek jestem, miło mi – przedstawił się grzecznie 
dziewczynce, zamaszyście zamiatając ognistym ogonem. 
 Wkrótce trójka podróżników dotarła na łąkę w pobliżu wsi. 
Tam ujrzeli Dziwne Zwierzę: różowo-zielone, niskie, grubiutkie  
i z małymi skrzydełkami. Stwór leżał w trawie i gapił się wkoło 
wyłupiastymi oczami. Helenka, Listek i Lisek skryli się za krzakiem, 
ale nic to nie dało.  
- Widzę was. Nie bójcie się. Wyglądacie na wędrowców, a ja 
kocham podróże. Idę z wami! - zawołało Dziwne Zwierzę, które ku 
zdumieniu przybyszów wyciągnęło skądś walizkę i dołączyło  
do nich. 
 Przeszli razem nie więcej niż sto, może dwieście kroków, 
gdy Lisek stanął jak wryty i zakrzyknął: - Hej, czy my przypadkiem 
nie chodzimy w kółko? Przecież to szkoła! – wskazał na stojący 
przed nimi budynek.  
- Ach, świetnie się składa – zawołała Helenka. 
Lisek, Listek i Dziwne Zwierzę spojrzeli na nią zdziwieni.  
- Za chwilę zacznie się podwieczorek, a w czwartki zawsze są 
pączki. Dzisiaj czwartek, prawda? - machała na pożegnanie 
Helenka, biegnąc w stronę szkoły. 
- Dziękuję za wspaniałą podróż! - krzyknęła z oddali. 
Lisek i Dziwne Zwierzę poszli w stronę lasu, a Listek, który wypadł 
 z włosów dziewczynce, znów wirował na wietrze. 
- Jaki ten świat mały – westchnął i zniknął pognany gdzieś wiatrem. 
 
PS Pewnie chcielibyście usłyszeć coś więcej o Dziwnym Zwierzęciu. 
Tak naprawdę nazywa się Numbat. Kiedyś Wam o nim opowiem.  
 

Pola Kubrak, klasa IIIa 
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Zadanie 

Kacper rozpoczął lekcje o godz. 8:00. Lekcje trwały po 45 minut,  
a przerwy po 10 minut. O godzinie 12:25 jest jedna 
dwudziestominutowa przerwa obiadowa. O której godzinie kończy 
się szósta lekcja? 

początek lekcji – 8:00 

lekcja – 45 min 

przerwy – po 10 min 

godz. 12:25 – przerwa 20 min 

koniec 6 lekcji - ? 

6 x 45 min = 270 min 

10 min x 4 + 20 min = 60 min 

270 min + 60 min = 330 min = 5 h 30 min 

8:00 + 5 h 30 min = 13:30 

Odp. Szósta lekcja kończy się o 13:30. 

 

Eliza Rzeszotarska, klasa IIIb 
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Tangram – CZŁOWIEK 

 

 

 

Tymoteusz Celmer, klasa IIb 
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Książka od cioci 
 

 W małej wsi na Mazowszu mieszkał Karol. Chłopiec miał 
dziesięć lat i był uczniem czwartej klasy. 
 Pewnego dnia ciocia kupiła mu w prezencie książkę  
o tematyce fantastycznej. Niestety Karol nienawidził czytać. 
Chłopiec postanowił jak najszybciej pozbyć się podarunku. Długo 
się nie zastanawiał i pobiegł do pobliskiej studni. Gdy znalazł się  
na miejscu, zamachnął się i wraz z książką wpadł do studni. Było  
w niej ciemno, mokro i strasznie. Karol zaczął krzyczeć i płakać. 
Nagle usłyszał nieznajomy głos. Był to duch studni. Jego postać 
przypominała świecące prześcieradło. Chłopiec nie mógł uwierzyć 
własnym oczom. Duch zaczął wywoływać bohaterów książki. Były to 
najróżniejsze stwory. Wyglądały dziwacznie, ale były sympatyczne. 
Razem z duchem studni, zaczęły go namawiać do czytania książek. 
Po paru godzinach negocjacji Karol nadal nie był przekonany do 
czytania. Duch i stwory były zmęczone. 
 W tym samym czasie rodzice zorientowali się, że synka nie 
ma w domu i zaczęli poszukiwania. Znaleźli go w studni. Byli 
przerażeni jego widokiem. Trząsł się z zimna, twarz miał śmiertelnie 
bladą. Karol ocknął się z omdlenia. Okazało się, że spotkanie  
z duchem miało miejsce w jego wyobraźni. Karol nadal gardził 
książkami. Tej nocy chłopiec położył się wcześnie spać, ale nadał 
pewna myśl nie dawała mu spokoju. Przypomniał sobie rozmowę  
z duchem. Kiedy wreszcie zasnął, duch odwiedził go ponownie, ale 
tym razem we śnie. Zaczął mu opowiadać fascynującą historię. 
Karol czuł się cudownie. Duch nagle przerwał swoją opowieść  
i rzekł: „A co było dalej, dowiesz się z książki, którą dostałeś od 
cioci”. 
 Karol obudził się, czym prędzej się ubrał, wybiegł z domu, 
odnalazł książkę (nie była w dobrym stanie) i z wypiekami na twarzy 
zaczął ją czytać. To była jego pierwsza przeczytana książka, ale nie 
ostatnia.Od tamtej pory chłopiec uwielbia czytać. Książka „ze studni” 
zajmuje w jego domu honorowe miejsce i jest jego ulubioną. 
 

Jacek Chlabicz, klasa IV b 
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Zadanie 

Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie dwóch działek, jeśli jedna  
z nich jest prostokątna o długości 300 m, a jeden z boków drugiej 
jest równy połowie długości pierwszej? Druga jest kwadratem. 
Szerokość pierwszej jest trzy razy mniejsza od obwodu drugiej. 
Działki nie mają wspólnego ogrodzenia. 

długość pierwszej działki – 300 m 

jeden bok drugiej działki – połowa długości pierwszej działki 

szerokość pierwszej działki – trzy razy mniej niż obwód drugiej 
działki 

obwody obu działek – ?  

300 m : 2 = 150 m 

150 m x 4 = 600 m 

600 m : 3 = 200 m 

2 x 200 m + 2 x 300 m = 400 m + 600 m = 1000 m 

1000 m + 600 m = 1600 m 

Odp. Potrzeba 1600 m siatki na ogrodzenie dwóch działek. 

 

Małgorzata Kowalczyk, klasa IIIb 
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Zadanie  

Na bokach kwadratu ABCD zaznaczono środki odpowiednio: na 
boku AB środek E, na boku BC środek F, na boku CD środek G i na 
boku DA środek H. Na odcinku poprowadzonym od punktu  E do 
punktu  F zaznaczono  środek  K. Jaką część kwadratu zajmują 
łącznie pola czworokątów: AEKH i CFKG? 

 

Pole kwadratu EHGF jest równe połowie pola kwadratu ABCD, gdyż 
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pola każdego z czterech trójkątów prostokatnych AEH, EBF, FCG, 
HGD  są równe 1/8 pola dużego kwadratu.  

Pola trójkątów HEK i KFG i wynoszą 

1/4 x 1/2 = 1/8 pola kwadratu ABCD 

 

Zatem każdy czworokąt  AEKH i CFKG składa się z dwóch trójkątów 
prostokątnych o polu równym 1/8 pola kwadratu ABCD, 

a więc: 

1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2 

Odp. Pola czworokątów AEKH i CFKG wynoszą łącznie 1/2 pola 
dużego kwadratu. 

Michał Makowski, klasa VIa 
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Zadanie 
 

Panda zjada w ciągu doby 15 kg pędów bambusa. Ile kilogramów 
pędów bambusa zjada panda od 1 czerwca do 8 września (wliczając 
oba te dni)? 

jeden dzień - 15 kg 

1. 06 – 8. 09 - ? 

czerwiec – 30 dni 

lipiec i sierpień 2 x 31 dni = 62 dni 

wrzesień – 8 dni 

30 + 62 + 8 = 100 dni 

100 x 15 kg = 1500 kg = 1 tona 500 kg 

 

Odp. Panda od 1 czerwca do 8 września zjada 1500 kg pędów 
bambusa, czyli 1 tonę i 500 kg. 

Tomasz Czarniecki, klasa III d 
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Zadanie 

Na targu zakupiono 50 kilogramów jabłek po cenie hurtowej  
i zapłacono 100 złotych. W sklepie kilogram jabłek tej samej 
odmiany kosztował 2 zł 60 gr. Oblicz, ile zaoszczędzono, kupując 
jabłka po cenie hurtowej. 

koszt 50 kg jabłek po cenie hurtowej – 100 zł 

cena 1 kg jabłek w sklepie – 2 zł 60 gr 

oszczędność - ? 

100 zł : 50 = 2 zł  cena 1 kg jabłek po cenie hurtowej 

2 zł 60 gr – 2 zł = 60 gr 

50 x 60 gr = 3000 gr = 30 zł 

Odp. Kupując jabłka po cenie hurtowej zaoszczędzono 30 zł. 

 

Marcin Zaręba, klasa IIIc 
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„Magiczna studnia” 

 
 Dawno, dawno temu za siedmioma górami i siedmioma 
lasami żyła piękna księżniczka Jagódka. Jej ojcem był potężny król, 
imieniem Marsuz, zaś matką królowa Asytisa. Żyli oni w stolicy 
Akromii, Tyri. O Jagódce już od dawna poddani mówili różne rzeczy. 
Nawet poza granicami kraju słychać było o jej dobroci, mądrości  
i nie tylko... 
Królewskiej rodzinie żyło się wspaniale, jednak srogi władca bardzo 
znęcał się nad niewolnikami. Marsuz mówił, że żeby państwo było 
silne, należy wprowadzić rygor. Jagódka jednak miała dobre serce  
i zawsze litowała się nad losem poddanych. Jednym z tych 
nieszczęśników był Jordan, sierota. Jego rodzice zmarli 
przedwcześnie, ponieważ byli zmuszeni do ciągłej, ciężkiej pracy. 
Wiódł on samotne i smutne życie oraz był bardzo biedny. 
 Pewnego dnia Jordanowi kazano sprzątać zamkowy 
gościniec. Znajdowała się na nim wielka studnia. Nikt nie wiedział, 
po co tam stoi i do czego służy, bowiem od dawna nikt nie czerpał  
z niej wody. Nikomu jednak z poddanych ani służących nie wolno 
było do niej zaglądać.  
 Lecz Jordan, podobnie jak inni mieszkańcy Akromii, był 
bardzo ciekawy, co jest w niej niezwykłego... Rozejrzawszy się 
dookoła i nie ujrzawszy nikogo w pobliżu, spojrzał w jej głąb i... 
zobaczył w studziennym odbiciu, rzeczywiście rzecz wyjątkową. 
Stała tam Jagódka w białej, długiej sukni, a z tyłu coś jej wystawało. 
Przyjrzał się dokładniej. Tak, to były skrzydła... Nagle usłyszał krzyk 
Marsuza i zobaczył przed sobą króla, który był szczególnie 
rozgniewany. Natychmiast wezwał straż i rozkazał wtrącić do lochu 
nieposłusznego niewolnika. 

Przerażony Jordan siedział w celi, nie wiedząc co z nim 
dalej będzie. Nagle usłyszał pod drzwiami głos Jagódki, 
rozmawiającej ze strażnikami. Po chwili drzwi się otworzyły   
i pojawiła się córka króla. Powiedziała, że skoro był tak ciekawy, co 
jest w studni, że mimo surowych zakazów jej ojca zajrzał do niej, 
niech pójdzie za nią. Zobaczy na własne oczy, jaką to tajemnicę 
kryje w sobie studnia. Powiedziała, że  musi tylko robić wszystko, co 
mu powie. Z początku był on bardzo zdziwiony, ale później stawał 
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się coraz śmielszy w stosunku do księżniczki. Poszli razem  
do jednego z budynków, stojących przy rynku. Było w nim przejście 
do podziemi. Bardzo długo schodzili schodami. Jordan zliczył ich 
około stu. Następnie idąc ciemnymi, wąskimi ścieżkami dotarli  
do wielkiego pomieszczenia. Było ono ozdobione blokami  
z diamentu. Obok komnaty zobaczył dno studni. Chłopak był 
zachwycony. Jagódka włączyła jakiś przycisk, znajdujący się  
w jednej ze ścian, który uruchomił dziwny mechanizm. Otóż z trzech 
otworów w studni wylały się trzy różne mikstury. Każdą z nich  wlała 
do oddzielnej fiolki i powiedziała: 
- Gdy wypijesz niebieską miksturę, wrócisz do domu, a twoi rodzice 
nadal będą żyli, gdy wypijesz czerwoną, nie będziesz niewolnikiem, 
tylko bogatym księciem, natomiast gdy zieloną, ocalisz wszystkich 
swoich współtowarzyszy z niewoli, przestanie istnieć niewolnictwo, 
jednak ty do końca swoich dni pozostaniesz niewolnikiem i będziesz 
poniżany. 
 Przez chwilę Jordan pomyślał o swoich kochanych 
rodzicach, o tym jak bardzo chciałby ich znów zobaczyć, potem  
o bogactwie, które mógłby mieć... Następnie pomyślał o wszystkich 
biednych niewolnikach, o ich niedożywionych dzieciach, które 
rodziły się w niewoli i podobnie jak on, nie miały szansy na odmianę 
swego losu.  
Wypił zieloną miksturę. Jagódka powiedziała: 
- Jak sobie życzysz. Twój wybór. 
 Po chwili księżniczka poszła w kierunku dna studni  
i zniknęła. Tymczasem Jordana ogarnęła wyjątkowa senność. Gdy 
obudził się, okazało się, że jest wolnym człowiekiem. Obok siebie 
zobaczył Jagódkę, która powiedziała: 
- Jesteś bardzo szlachetnym i odważnym człowiekiem, Jordanie. 
Twoje dobro zostało docenione. Ofiaruję tobie i wszystkim 
niewolnikom wolność, a twoi rodzice wrócą do ciebie. 
 Po chwili, księżniczka ponownie zniknęła, a Jordan nigdy 
już jej nie zobaczył. Gdy pomyślał o wydarzeniach z ostatniej nocy  
i o Jagódce, stwierdził, że musiała ona być prawdziwym aniołem. 

 

Bartłomiej Ignaciuk, klasa Vb 
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Zadanie  
Kwadrat ABCD podzielono na 3 części odcinkami EF i BG tak, że 
punkt E jest środkiem boku AD, punkt F jest środkiem boku DC, 
punkt B to wierzchołek kwadratu, a punkt G to środek odcinka EF. 
Jeden z powstałych po podziale czworokątów ma pole równe  
28 cm2. Jaka jest długość boku kwadratu ABCD? Odpowiedź 
uzasadnij. 
ROZWIĄZANIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zauważam, że kwadrat został podzielony na trójkąt oraz dwa 
czworokąty o równych polach 
Pole dwóch czworokątów wynosi: 
������ = 2 ×	28	cm� 	= 	 56	!"� 
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B A 
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G 

28 cm
2 

28 cm
2 

a 

a 
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Zauważam, że: 

Pole trójkąta DFE stanowi 
�

#
 pola całego kwadratu ABCD. Trójkąty 

oznaczone liczbami od 1 do 8 są przystające. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zatem suma pól czworokątów stanowi 
$

#
 pola kwadratu ABCD. 

Skoro tak, to: 
�%�� = ������	 ∶ 	7	 = 	 56	!"� ∶ 	7	 = 	 8	!"� 
Pole kwadratu ABCD jest równe polu ośmiu trójkątów DFE 
 

����% = 8	 × �%��	 = 8 × 8	!"� = 	64	!"� 
zatem	|)*| = 8	!" 

 
Odpowiedź: Długość boku kwadratu ABCD wynosi 8 cm.  
 

Julia Sobieska, klasa Vd 
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Szymon Rzuczkowski, klasa Vc 
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Zadanie 

Za dwa bilety do teatru: normalny i ulgowy zapłacono 48 zł. Ile 
kosztował bilet ulgowy, jeżeli był tańszy od normalnego o 18 zł? 

cena dwóch biletów – 48 zł 

cena biletu ulgowego – o 18 zł mniej niż normalny 

cena biletu ulgowego - ? 

48 zł – 18 zł = 30 zł 

30 zł : 2 = 15 zł 

15 zł – cena biletu ulgowego 

15 zł + 18 zł = 33 zł 

33 zł – cena biletu normalnego 

Sprawdzenie: 15 zł + 33 zł = 48 zł , 33 zł – 15 zł = 18 zł 

Odp. Bilet ulgowy kosztował 15 zł. 

 

Adam Rumiński, klasa IIId 
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Zadanie  
 
W każdym z siedmiu kolejnych lat, zawsze 2 lutego, urodził się 
jeden krasnoludek. Trzy najmłodsze krasnoludki mają razem 42 
lata. Ile lat mają razem trzy najstarsze krasnoludki? Odpowiedź 
uzasadnij, wykonując odpowiednie obliczenia. 

Rozwiązanie 

Suma lat 3 najmłodszych krasnoludków (czyli V, VI, VII) wynosi 42, 
VI jest starszy od VII o 1 rok, a V od VII o 2 lata. Gdy wykonamy 
działanie: 42 – 3 = 39, uzyskamy potrojony wiek VII (najmłodszego) 
krasnoludka. Czyli  39 : 3 = 13 – wiek VII (najmłodszego) 
krasnoludka. Liczba lat poszczególnych krasnoludków wynosi : 

I           19 

II         18 

III        17 

IV        16 

V         15 

VI        14 

VII       13 

Obliczamy sumę wieku trzech najstarszych krasnoludków    

19 + 18 + 17 = 54 

Odp.: Trzy najstarsze krasnoludki mają razem 54 lata. 

 

Alicja Końka, klasa IVd 
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Weronika Klaybor, klasa IVb 
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Zadanie – SIŁACZE 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie:  

 

 

 

 

 

 

Marcin Kowalczyk, klasa VIb 
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Zadanie  

Adam kupił 5,24 kg owoców, Marcin o 1,2 kg owoców więcej,  
a Paweł o 6 kg mniej niż Adam i Marcin razem. Ile kilogramów 
owoców kupili razem? 

Rozwiązanie: 

Adam – 5,24 kg 

Marcin – 5,24 kg + 1,20 kg = 6,44 kg 

Odp.: Razem kupili 17,36 kg owoców. 

Marek Zaręba, klasa Vb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


