
Jakub Krakowiak  klasa 5 B 

Zespół Szkół w Barcinie 

 

Jak zostałem prezydentem? 

 

Cześd! Jestem Jakub, jednak wolę jak mówią na mnie Kuba. Mój brat ma 

na imię Adam, mama Ania, a tata Piotr. Ja mam 21 lat, moi rodzice po 47,           

a Adaś 13. 

Studiuję w Warszawie politykę. Pragnę zostad prezydentem naszej 

kochanej Polski. Mam głowę pełną pomysłów! Pierwszy z nich to: "Dlaczego 

trzeba płacid podatek?" Co?! My, za nasze ciężko zarobione pieniądze, mamy 

płacid paostwu?! Skandal! Mennica wyprodukuje tyle banknotów, ile będzie 

trzeba. Następny pomysł to: "Czemu niby mamy byd oceniani w szkole?". Chyba 

żadne dziecko nie chce byd oceniane. Przecież jeśli dostanie jedynkę, to jest mu 

smutno, a gdy kolega dostanie piątkę lub szóstkę, to się weseli i naśmiewa          

z innych. Tak nie może byd! Uczymy się cały rok szkolny, a na koniec napiszemy 

egzamin i jeśli jakieś dziecko go zda na minimum dwa, to przechodzi                  

do następnej klasy, a jeśli dostanie jeden, to nie przechodzi, ale może                

go poprawid jeszcze dwa razy. Ojd...! Zaraz spóźnię się na kolokwium! Pa! Jutro 

jeszcze wam poopowiadam. 

Następnego dnia... 

Wczoraj po udanym sprawdzianie odwiedziłem moją rodzinę. Mama dała 

mi pyszny rosołek. Mniam! Ups...! Zapomniałem wam powiedzied, że ja 

mieszkam w Warszawie w akademiku, a moja rodzina w Jadownikach (na wsi). 

Przechodząc do mojej przemowy, to mam jeszcze jeden pomysł: "Dlaczego 

ludzie krzywdzą zwierzęta?". Jako prezydent wprowadzę w życie akcję: "Kto 

bije, ten zbiera pomyje.". Będzie polegała na tym, że każdy, kto krzywdzi, ten 

sprząta w domach. Zorganizuję wiele konkursów dla dzieci... Moja głowa 

wybucha pomysłami! O! Dzwoni telefon... 

- Halo?  

- Cześd Kuba! Gratuluję! - powiedział Franek. 

- Cześd Franek! Ale czemu mi gratulujesz? - zapytałem. 

- No to ty nie wiesz?! Zostałeś prezydentem! 



- Co?! To wspaniała wiadomośd! Ale jak? 

- Twoje pomysły słyszała cała Polska. Mówiłeś przez mikrofon. Nie zauważyłeś? 

– rzekł Franek. 

- Nie! Dzięki! Pa! 

- Pa! 

- O matko! Ale super! - ucieszyłem się. 

(Po 3 miesiącach... Podczas zaprzysiężenia nowego prezydenta...) 

- Mam zaszczyt ogłosid nowego prezydenta. A jest nim... Jakub Krakowiak. 

- Dziękuję! 

I tak właśnie zostałem prezydentem. Rządziłem dobrze, wprowadziłem te 

zmiany, o których wam mówiłem! Na razie! 


