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SZKÓŁ INSPIRACJA

Hola ! Shalom! Hi ! Labas! Salut! Aloha ! 
Привет ! Ciao ! Annyeong ! Marhaba ! 
Ohayo ! Szia ! Καλημέρα ! Hej ! Ahoj !
 W pierwszym, długo oczekiwanym 
wydaniu "Inspiratora" (reaktywowanej gazetki 
Szkół Inspiracja) przedstawimy Wam prace 
literackie Waszych kolegów i koleżanek. 
Serdecznie zapraszamy do lektury naszego 
czasopisma. Zapewniamy Was, że nie będzie 
wiało tu nudą i każdy znajdzie coś dla siebie. 
W kolejnych wydaniach "Inspiratora" 
przeczytacie więcej bieżących informacji.
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Smoczek

Ten oto smoczek
ma dopiero roczek.
Jeszcze jest malutki
-straszy krasnoludki.
Zielone skrzydełka,
Oczka jak perełka,
A na żółty brzuszek
Zakłada kożuszek.

Chce być dużym 
smokiem,

Łypać groźnym okiem.
Smoczku nie urośnij wiele!
Bądź mym przyjacielem.

 
Tymek Biedroń

Tulipan

Na łące rosły tulipany
były ich całe łany.

Wszystkie były czerwone
oprócz jednego, granatowego.

Później na naszej łące 
Skakały dwa zające-

Zerwały tulipany,
 I zrobiły z nich dywany.

Marcin Story

Duch

Był sobie raz duch
co bał się much.

Raz okropna mucha 
Wleciała mu do ucha.

Duch tak spuchł,
Że aż wybuchł.

anonim



Grzechotka

Grzechotka grzechocze nad swoimi grzechami
Bardzo lubi wyjeżdżać do Miami

I przy tym jeść salami.
Lubi tańczyć przeważnie z muchami,
Jeżeli nie gra w bierki z pawianami.

Aron Lampart

Księżyc i gwiazdy

Na niebo weszły gwiazdy
Nic nie widać już.

Księżyc jasno świeci,
Żaden ptak nie leci,
I w takim spokoju,

Gwiazdy myślą o pokoju,
ponieważ się pokłóciły.
Z księżycem popsociły,

Słońce ukradły.
Jeden promień zjadły.

 
Julianna Młódzik
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Myszka

Była raz sobie myszka,
Nazywała się Pipiszka.
Nie wykluła się z jajka,
Nie jest też ssakiem,

Namalował ją kleks pisakiem.
Myszka lubiła stokrotki

I miała trzy kotki.
Chodzili czasem na spacery

W sklepie kupowali rybki i sery.
Lecz w czwartek tuż po obiedzie

Koty krzyknęły: ,,My chcemy śledzie”
Myszka na to:

Po śledziach suszy niestety.
Kupię wam z dorsza filety.

Gdy myszka w kolejce czekała,
W domu straszna rzecz się stała .

Kotki nie wytrzymały,
I stokrotki z wazonu pozjadały

anonim
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Drewniany słoń

Na moim biurku stoi słoń drewniany
Dostałam go w prezencie od mamy.

Ma złote oczy, siodło i uszy
Nigdy się  z biurka sam nie ruszy.

I w ogóle się nie uczy!
Wszyscy i tak bardzo go kochamy.

Róza Sasor

Astronauci

Gdy astronauci na Księżyc polecieli,
To rozejrzawszy się ze szczęścia oniemieli;

Zobaczyli gwiazdy,
Przyjrzał im się każdy

Piękność gwiazd astronautów miażdży!
A później z Księżyca odlecieli.

Róża Sasor 

Niedźwiedź

Kiedy niedźwiedź 
śpi,

to jest bardzo zły.
Gdy obudzisz go,
lepiej zmykaj stąd.

Kamil Pulchny
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Dmuchawce-latawce

Dmuchawce mają latawce,
Rosną na zielonej trawce.

Nazbieram bukiet cały,
Dmuchawce będą latały.

Kornelia Białończyk
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Creeper z Krakowa

Raz do pewnego creepera z Krakowa
Podeszła zbłąkana krowa.

Creeper przestraszył się krowy
I wie każdy gracz minecraftowy,

Że gdy creeper  przestraszy się krowy,
To wybucha jego ciało i głowa.

                                                   Róża Sasor
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KONIEC
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RECENZJE

„Klątwa tygrysa”

Maja Połatyńska



 Tygrys, niby dzikie, bezlitosne i przerażające zwierzę, a 
jednak ma uczucia. Potrafi kochać, cierpieć, a nawet związać 
się z człowiekiem jak z bratem.

 Historię tego niesamowitego zwierzęcia opowiada seria książek 
pod tytułem „Klątwa tygrysa” napisana przez Collen Houck, urodzoną 
3 października 1969 roku w Tucson w Arizonie. Autorka postanowiła 
napisać książkę zainspirowana sagą „Zmierzch”. Z początku Collen 
nie znalazła wydawcy, więc opublikowała ją z własnego budżetu, a 
wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Powieść zdobyła setki tysięcy 
fanów, a wydawcy z całego świata zaczęli się ubiegać o prawa do 
książki. W nastrój opowieści wprowadza wiersz Willama Blake`a  
„Tygrys”:

Tygrysie! Łuną dzikiej mocy 
W ogromnych świecisz borach nocy! 

Twą przeraźliwą piękność jakież 
Stworzyły ręce, jakież oczy? 

W jakich głębinach czy niebiosach 
Zażegła się twych ślepi siła? 
Jaka ją burza tu przyniosła? 

Jaka ją śmiałość pochwyciła? 

Czyja to sztuka, czyje dzieło, 
Potworne mięśni twoich sploty? 

Kiedy twe serce bić zaczęło, 
Jakie tam pracowały młoty? 

Jakie prężyły się powrozy? 
Jakie tam piece ogniem ziały, 

Gdy mózg śmiertelnej pełen grozy 
Straszliwe palce kształtowały? 
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Włócznie z gwiazd kiedy spadły bożych 

I płacz gwiaździsty skrzył się w niebie, 

Czy On polubił cię? On stworzył 

Jagnię! Czy stworzył także ciebie? 

Tygrysie! Łuną dzikiej mocy 

W ogromnych świecisz borach nocy! 

Tę straszną piękność jakież śmiały 

Kształtować ręce, jakież oczy?

 Powieść opowiada historię siedemnastoletniej Kelsey, 

dziewczynie po szkole średniej szukającej pracy. Kells dostaje 

propozycję zatrudnienia w cyrku, gdzie miała pełnić obowiązki 

osoby do pomocy oraz dodatkowo objąć opieką tygrysa. 

Chętnie przystaje na tę posadę. Podczas pierwszego spektaklu, 

gdy tygrys wyszedł na trap, w głowie dziewczyny zapanował 

chaos. Zaczęła wyczuwać zagadkowy zapach i szczególne 

przywiązanie do tajemniczego, białego tygrysa. Od tego czasu 

Kells codziennie odwiedzała tygrysa. Spędzali razem dużo 

czasu, podczas którego czytała wielkiemu kotu dramaty 

Szekspira, którymi sama była pochłonięta bez reszty. 
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Po tygodniu pracy w cyrku pojawia się tajemniczy człowiek, który 

chce wykupić tygrysa do rezerwatu w Indiach. Po licznych 

namowach dziewczyna decyduje się na podróż z Renem 

(tygrysem) do rezerwatu w Mumbaju. Zostaje jednak oszukana. 

Po całodniowej podróży samolotem odnajduje się sam na sam z 

tygrysem w środku dżungli. W tedy Ren wyjawia jej swój sekret, a 

Kells w końcu rozumie, w co się wplątała. Okazuje się, że jej 

wyobrażenia o wylegiwaniu się na plaży w Indiach nie są 

uwzględnione w ryzykownym planie Rena.
  Lektura ta jest jedną z lepszych przeczytanych przeze 

mnie książek. Fragmenty miłosne przeplatają się z mrocznymi 

klimatami i przerażającymi stworami. Wspaniałe opisy 

przedstawiają indyjską przyrodę i tradycje, które znacznie różnią 

się od naszych przyzwyczajeń. Opowiada o nierozerwalnej więzi 

między zwierzęciem a człowiekiem. Ma bardzo wartką akcję i 

skłania do przemyśleń.
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JESIENNE 

KLIMATY



Bardzo lubię iść jesienią. . . . ®

Bardzo lubię iść jesienią
na spacer przez sad.

Tam się jabłka już rumienią,
z czego jestem rad.

Bardzo lubię iść jesienią
przed siebie do lasu.

Tam się drzewa ogniem mienią
i nie ma hałasu.

Bardzo lubię iść jesienią
do parku przez liście.

Jarzębiny się czerwienią
i robi się mgliście.

Bardzo lubię, kiedy jesień
stroi w kolor cały świat.

Chociaż zimno i deszcz niesie,
to z jesienią jestem za pan brat.

J.P.
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Kto śmie sprzeciwiać się Biesowi, 
który zniszczył już 

setki ludzkich wiosek? 
Kto taki dzielny jest, 

że chce z nim stanąć do walki?

Kto? To dzielny woj, zwany Jesieniem.
Ma on swój ognisty miecz
oraz blade włosy do pasa.

Bies opuścił tedy swą maczugę,
chcąc zmiażdżyć Jesienia.
Ten jednak odskoczył wnet, 

unikając pewnej śmierci.

Następnie skoczył Jesień 
i wbiegł Biesowi 

po maczudze wprost na jego kark.
Tam wbił swój ognisty miecz, 

Biesowi przebił krtań,
tym sposobem ratując wieśniaków.

 
O Biesie nasz, o Biesie 

pokonał cię Woj. Jesień!!!
O Biesie nasz, o Biesie...

Od tego czasu wieś, 
w podzięce za ratunek, 

nazywa porę, kiedy spadają liście z 
drzew, imieniem JESIEŃ.

Franciszek Skrzyniarz

Bies i Jesień - pieśń

Niegdyś Bies, 
co wielki był jak trzy niedźwiedzie, 

kroczył wolno 
przez Ognisty Las. 

Budził go zimny wiatr,
i bardzo chłodne noce.

O Biesie nasz, o Biesie nasz, 
litościwy bądź!

Damy ci sto dzikich koni,
i dwieście beczek wina, 

które leży tu 
od setek lat.

 

Jednak w czas zasiewów 
Biesy głodne wciąż, więc Bies

na błagania nie przystał.
Już podniósł swą maczugę,

aby zniszczyć wieś, lecz wtedy
ktoś sprzeciwił się.
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,,Drzewo''
 
 

Idę ulicą
spoglądam dyskretnie

jesień kolorowa
tego roku...

 
Wszystkie kolory

od żółtego
po brązowy

Pani Jesień przyniosła
 

Na drzewie
mała wiewióreczka siedzi

swym puszystym ogonkiem
wesoło wymachuje 

 
Wiatr wieje

włosy rozwiewa
liście dmucha

drzewa przewraca
 

Ludziom zimno
choć grubo ubrani
szaliki założone

ale i tak narzekają
 

Taka to jesień
u nas w Polsce

niby zimna
choć coś w niej jest...

 
 
 

Jagoda Hamerlik

Dwie strony jesieni®

Lato odfrunęło z bocianami,
Przyszła jesień z kolorami.
W sadach drzewa ozłociła,
Na nich jabłka powiesiła.

Kasztanami posypała,
Z żołędziami zaszalała.
Jarzębinę przystroiła,

Aż się ta zaczerwieniła.

Nagle humor jej się zmienia...
Wiatr się wciska wszędzie.

Deszcz przynosi smutne grania,
Coraz zimniej będzie.

Szron na drzewach się pojawił,
Mróz już mocniej trzyma.

Cały las zamroził,
Już się zbliża zima.

Małgorzata Piwowarczyk
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„Jeden krok za daleko”

Jak ciemne chmury płaczące deszczem gdy dzień smutny
Tak ja siedzę smutna i nie ma we mnie już żadnej radości

Jak liście złotawe czerwone brązowe spadają drzewa jakieś takie 
gołe się stają

Tak ja przez jesień jakoś z radości jestem wybawiona

Już nie tak wesoła już nie tak promienna bo zimniej się robi
Jesień się zaczyna nic na to nie poradzisz, tak musi być
Ulice osamotnione wszyscy samochodów nagle używają

Nikomu się nie chce jechać tramwajem o rowerze to już w ogóle 
można zapomnieć

Jakoś tak pusto u mnie w sercu się zrobiło bo już nie mówi nikt do 
widzenia

Nie ma już takiego co by mnie pocieszał odeszli 
Odszedł i on.

Już nikt nie szepcze mi na dobranoc „kocham cię i na wieki 
zostanę”

Kłamca przebrzydły jak mógł tak po prostu sobie odejść
Nic nie powiedzieć wlecieć pod koła wielkiego ciężkiego 

samochodu ciężarowego
Odszedł nawet się nie pofatygował by się pożegnać głupiec

Miało być pięknie miało być wesoło
lecz jeden krok w przód wszystko odmienił
Był taki wesoły, że wreszcie się spotkamy

że wreszcie ujrzeć twarz moją będzie w stanie
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Pewnego dnia nic nikomu nie mówiąc zamknął oczy i obudzić się 
nie chciał

Nawet nie próbował poddał się i odszedł jakbym była nie ważna nic 
nie znacząca

Dlaczego mi to zrobił dlaczego przepadł i już nie wróci
Zimna okropna bolesna jesień nie daje odpocząć wciąż goni I boli

Co to ma znaczyć przecież tak nie można  nie ze mną takie 
numery

Mnie nie można tak wystawiać przecież to nieludzkie tak człowieka 
zostawiać

Ludzie się rodzą ale umrzeć też w końcu trzeba
Szkoda tylko że w swoje urodziny

Zamyślonaa



INSPIRATOR 1/13/14

,,Jesień przypłynie na białej chmurze”

Mały chłopiec zerwał z mej dłoni winogron kiść,
Opadł powoli zżółkły liść,

Ma szata zielenią już się nie mieni,
Przechodzi w kolory żółci, czerwieni.

Słońce coraz później wstaje,
Pod kołdrę za to wcześniej nura daje.
Przychodzi czas rozmyśleń, zadumań,
Smutków i płaczów popłynie strumień.
Ludzie po kobiercu z liści będą stąpać,

Herbatę popijać w swych ciepłych domkach.
Zaczną się wiatry, deszcze i burze,

Po czym przypłynę na białej chmurze.

Raz spojrzę tu, drugi raz tam,
Nadam kolorów z złocistych gam.

Później przywołam noce zimniejsze,
A szaty drzew staną się skromniejsze,

Zawieję wiatrem nieprzyjemnym,
I odpłynę w rydwanie jesiennym.

Nadejdzie w kożuszku moja siostrzyczka,
Posypie śniegiem ze swego koszyczka.

Chwilę pochucha, chwilę podmucha,
I będzie Ci cicho szeptać do ucha,

Jak wiatr szumiący w drzew ciemnych koronach,
Jak deszcz rzęsisty wybijający rytm na twych 

oknach.

Usiądź wtedy z kocem w ciepłym fotelu,
I przysłuchuj się jej drogi przyjacielu.

Tak spędzisz, czuwając, dziewięć miesięcy,
By znów usłyszeć o moim nadejściu wesołe wieści.

Maja Połatyńska
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Pani Jesień

Lasy tętnią życiem,
liście się sypią obficie.
Pani Jesień nadchodzi,
złocisty kolor roznosi.

Z magicznym pędzlem w ręce,
w pięknej czerwonej sukience.

Maluje te cudne liście,
które zdobią nasz świat ślicznie.
A wszystko to okrywa srebrną,

babiego lata przędzą.

Jesień - to wtedy...

Jesień - pora roku dla nikogo nie nowa, 
Czasem szara, czasem kolorowa. 

To wtedy liście z drzew hurmem spadają, 
A zwierzęta by się podtuczyć na zimę, dużo jedzenia zjadają. 

To wtedy od nas gęsi odlatują, 
I jemiołuszki z północy zlatują. 

To wtedy gdy wyglądasz za okno, 
Wszyscy ludzie w deszczu mokną, 

To wtedy rano, gdy wstaniesz śpiący 
I wyjdziesz na dwór, to cię obudzi chłód tam będący. 

To wtedy na wsi wykopki robią, 
A dziadkowie z szyb samochodów szron skrobią. 
To wtedy świstak ostatni raz w tym roku świśnie, 

A z drzew opadną ostatnie wiśnie. 
I jak tu nie lubić jesieni, 

Gdy ona zagląda nam do sieni?

Bruno Dziadkiewicz 
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Spacer
Idę dywanem z liści kolorowych
Żółtych, złotych, tych i owych.
Wiatr rozwiewa moje włosy,
Czuję zapach mokrej rosy.

Możesz to poczuć?
To nie szkoła uczuć,

Sam musisz się odnaleźć,
Swój złoty środek znaleźć.

Ech, to życie niestrawne
I niepowstrzymane

Biegnie szybciej, coraz dalej…
Więc, póki czas, szalej.

Ja tu czuję się świetnie.
Chodzę, lecz nieobojętnie,

Bo jest tak… Inaczej,
Niż w mieście - dolinie krewniaczej.

Patrzę w niebo – „Ale ładnie!
Niech ktoś tylko mi to skradnie…”
Promyk przez liście prześwituje,
Aż dziwne, że się nie zaplątuje.

W górze nagie korony drzew,
W dole liśćmi pokryty krzew.
Lepiej wrócę, matka czeka.

Pies też pewnie za mną szczeka…

Ines
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ZAGADKI WG 

HOBBITA

 Klasa VI zainspirawana „pojedynkiem” 
na zagadki Bilba i Golluma z „Hobbita” 
postanowiła ułożyć własne zagadki.
 Każda zagadka ma przypisany numer. 
Jeśli i Ty chcesz spróbować swoich sił, 
dostarcz kartkę z odpowiedziami do 
Agnieszki i Soni z klasy VI najpóźniej do 4 
kwietnia.
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1.
Chociaż to czarne - nie Murzyn.

Chociaż nie żyje, to rusza.
A gdy umrze, 

dźwięk dudni wciąż w uszach.

Franciszek Skrzyniarz

2.
Jest bardzo głębokie 

i ciemne,
wsadzasz wiadro puste, 

a wyciągasz pełne.

Franciszek Skrzyniarz

3.
Mało matmy ma w bani,
blond włosy na głowie,

ciągle krzyczy - „Co Pani!”,
Pomarańczowy w połowie.

Franciszek Skrzyniarz

?

?
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4.
Jest kuliste, czerwone,
czasem żółte, zielone.
Kiedy Newton go użył,

Kościół bardzo się wzburzył.

Franciszek Skrzyniarz

5.
W czasie burzy błyszczy,
razi oraz domy niszczy,

roznieca ogień,
sieje strach i pożogę.

Mikołaj Ferek

6.
Na wietrze się kiwa,

W słońcu przykrywa twarze,
Lecz jego samego nikt nie wymaże.

Leci bezwzględny, silny, potężny,
Niepowstrzymany, każdego męczy.
Próbuję go schwytać- na próżno,

A przecież jest go tak dużo.

Ines

?
?
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7.
a)

Jest wszędzie prawie na świecie, 
Najmniej jej mamy w lecie. 

Raz spada z nieba,
Raz daje ją gleba, 

Bez niej nie będzie małej kromki chleba.
b)

Mamy to w sercu, 
Mamy to w ciele, 

Ciężko nam będzie, jak się wyleje. 
c)

Niczym dywan zielony rozściela podłoże, 
Nie wejdzie nigdy pod niebieskie morze, 

bo wody mu trzeba, ale w nadmiarze się jej boi.
d)

Gdy je roztrzaskasz i tak będzie całe, 
Może być duże, może być małe, 
Przejść przez nie nie możesz, 

Ale widzieć możesz. 

Bruno Dziadkiewicz?
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8.
a)

Złote monety wyrzucają ze swoich rąk,
Palców mają bez liku,

Na dłoniach linie papilarne są
Mogą mieć ponad sto lat

b)
Niby czworonóg pospolity, 
ale trzy nogi mieć może,

Zwykle z drewna zrobiony, 
w każdym domu się znajduje...

c)
Tam wpada ciecz przezroczysta, 

na rysunkach dziecięcych niebieska,                                    
To bardzo ciemne miejsce, 

w kuchni i w łazience musi być.                                                     
Tam coś często bulgocze, 
dźwięki straszne wydaje,                                                                       

Bardzo brudne jest.

Barbara Dylowicz

9.
Nie  można dotknąć ani powąchać,

Odczuć można.
Czasami rani, czasami pomaga,

Można ją w sercu spotkać

Małgorzata Piwowarczyk
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10.
Nie ma uczuć, nie ma serca.

Wszystkich kosi,  jak morderca.

Małgorzata Powowarczyk

 

11.
Nie jest ptakiem, rybą, 
owadem ani bakterią. 

Jest duże i piękne. 
Cztery nogi mają racice, ale to nie racice. 

Na tym ssaku się jeździ. Rży. 
Ich mieszkaniem stajnia jest.

Urszula Łatak

12.
Od zawsze trzymasz to w sobie,

Najpierw raz zawołać może,
Lecz gdy raz już Cię zaczepi…
Nawet nie myśl o uwolnieniu!

Bo choć krzywdzi, rani, krzyczy,
bez tego nie da się żyć.

Małgorzata Kubaty

?



INSPIRATOR 1/13/14

13.
Jest spokojnie, a nagle wicher.

Jest cicho, a nagle szumi.
Nic nie ma, a nagle jest wszystko.

Ignacy Jastrzębski

14.
Nie da się tego dostrzec ani usłyszeć, 

przybywa niespodziewanie 
i odchodzi niespodziewanie.

Ignacy Jastrzębski

15.
Każdy to ma,

choć kiedyś zgubi.
Jedni wcześniej, 

inni później...

Jagoda Hamerlik

16.
Człowiek potrzebuje,
zwierzę potrzebuje,

choć jeden z nich marnuje.

Jagoda Hamerlik
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17.
Jedni wchodzą do świata,

reszta nie lubi.
Część kolekcjonuje,

a część gubi.

Jagoda Hamerlik

18.
Na górze szybko biega,
na dole wolno chodzi.

W środku wodnista, ziarnista na 
bokach

i do bezkresu uchodzi.

J. P.

19.
Coś co w każdej jest istocie.

Coś co sprawia, że tchórzów są krocie.
Coś co sprawia, że widzisz cienie.

Coś co wprawia Cię w drżenie.
Coś co podsyca najmniejsze płomienie.

J. P.?
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20.
Serce pobudza,

Choć miłością nie jest.
Myśli pogrąża,

Lecz radości nie budzi.
Jest strachliwa,

Ale niebezpieczna.

Zamyślonaa

21.
Wkrótce nastanie,

Choć nie jest proszona.
Wzbudza grozę,

Lecz strachem nie jest.
W kątach siedzi,

Przychodzi gdy smutno.
Na pozór głucha,

Często jednak krzyczy.

Zamyślonaa

22.
Spłynęło jak z rwącą rzeką,

 Zginęło jak w ciemnej czeluści,
 Nie wróci jak latawiec,

 Póki będziesz pamiętać, 
zginąć niekoniecznie musi.

Maja Połatyńska
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23.
Skarb ten posiadasz od samego początku,

 By oddać go w bramach nieba 
      niebieskim przedsionku.

Maja Połatyńska

24.
Straszna jest,

Lecz długa nie jest.
Smutna dla rodziny i znajomych,

Szczęśliwa dla wrogów i nieprzyjaciół.
Gdy to się stanie, 

Każdy się rozpłacze.

24.
Przy morzu czasem stoi, a czasami znika,

Na wakacje tam przyjeżdża rodzina.
Ciepło zawsze jest,

Głowa boli też,
Ale zawsze świetna zabawa jest.

?
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25.
Gdy jesteś sam, to cię dobija,

Gdy jest z kimś, przeciwieństwo się kłania.
To uczucie, gdy cię ktoś opuszcza,

Gdy ktoś powraca, przeciwieństwo się 
obraca.

KONIEC

?
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KONIEC

PROJEKT I WYKONANIE

ANONI 
SKRZYNIARZ

JAKUB
SENDUR
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