
Patrycja Marjasz 

Każdej nocy w mojej szkole… 

 

Jestem uczennicą V klasy Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie. Jest to jedna z 

wielu szkół, które znajdują się w naszym mieście. Moja szkoła mieści się w spokojnej 

dzielnicy Czyżyny. Bardzo lubię moją szkołę, ponieważ uczą w niej fantastyczni nauczyciele, 

uczniowie są mili, sympatyczni i chętni do pomocy. Wszystko mogłoby się wydawać takie 

idealne i bez zarzutów, ale zawsze jest jakieś ale… 

Opowiem wam, co zobaczyłam pewnego wieczoru, kiedy musiałam wrócić do szkoły, 

ponieważ zapomniałam wziąć książki do przyrody i nie miałabym jak się przygotować na 

kolejną lekcje. Bałam się, że szkoła będzie zamknięta i nie uda mi się odzyskać mojego 

podręcznika na czas. 

Kiedy dotarłam do szkoły, okazało się, że drzwi były otwarte, wewnątrz było ciemno i 

już miałam odejść, lecz usłyszałam głosy. Wydawało mi się, że słyszę moją panią od 

przyrody, która rozmawia z panią woźną. Postanowiłam udać się w kierunku, z którego 

dobiegały znajome mi głosy. Kiedy wchodziłam po schodach na pierwsze piętro, coś 

maleńkiego przemknęło obok mnie. Nie wiedziałam, co to było, bardzo się bałam. 

Postanowiłam iść dalej przed siebie, gdyż dalej słyszałam głosy. Po chwili znalazłam się koło 

sali, w której rano miałam lekcje przyrody. Postanowiłam wejść do środka. Nie mogłam 

uwierzyć w to, co zobaczyłam. Okazało się, że w ławkach siedzą małe, śmieszne krasnoludki, 

które na swoich głowach miały czerwone, zaokrąglone czapeczki. Byłam w jeszcze większym 

szoku, gdy koło tablicy ujrzałam moją panią od przyrody, która na swojej głowie miała taką 

samą śmieszną czapkę. Nie wiedziałam, co mam robić, bałam się o cokolwiek zapytać. Pani 

widziała, że jestem zaskoczona sytuacją, która mnie spotkała. W pewnym momencie 

powiedziała do mnie: 

 - Patrycjo, co ty robisz w szkole o tak późnej porze? 

Skrępowana opowiedziałam mojej pani o powodzie mojej wieczornej wizyty w szkole. Cały 

czas czułam, że te śmieszne ludki spoglądają na mnie. Odważyłam się i zapytałam panią, kim 

są i co właściwie tutaj robią. Po chwili odezwał się mały krasnalek, który miał na imię Kili, a 

jego głos przypomniał głos pani woźnej: 

 - My tu mieszkamy. Kiedy jest dzień, wy uczycie się, a my w tym czasie odpoczywamy, 

śpimy, bawimy się w taki sposób, aby nikt nie zorientował się, że tutaj mieszkamy. Żyjemy w 

piwnicach, tam, gdzie nikt nas nie widzi i nie słyszy. Pewnego dnia twoja pani nagle weszła 

do piwnicy, a troje z nas nie zdążyło się ukryć. Pani była tak samo zdziwiona jak ty. Bardzo 

prosiliśmy ją wtedy, aby nikomu nie mówiła o naszym istnieniu. Zgodziła się i 

zaproponowała nam, że może nam pomagać w nauce co jakiś czas. O tym, że istniejemy wie 

tylko pani i ty, nasz nowy przyjacielu. Bardzo cię prosimy, nie mów nikomu o nas. Jesteśmy 

niegroźni. Jeśli chcesz, możesz tu do nas przychodzić z twoją panią. 

Pomimo obszernych wyjaśnień Kiliego, nadal nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. 

Po pewnym czasie zrozumiałam, że jest to prawda. Krasnoludki okazały się bardzo 

miłe i mądre. Uważam, że są one bardzo dobrze wychowane, ponieważ nie zostawiają po 

sobie żadnych śladów. Gdy tylko znajduję czas, to chodzę wieczorami do mojej szkoły po to, 

aby porozmawiać z tymi mądrymi istotami. Zawsze, kiedy robi się już ciemno, myślę, co 

robią moi nowi przyjaciele. Nigdy nie pomyślałabym, że moja spokojna szkoła, do której 

chodzę już piąty rok, kryje przed wszystkimi uczniami i również nauczycielami taką 

tajemnicę. Cieszę się, że mogę uczyć się w takiej magicznej szkole. 




