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 Z ycia klas IV-VI 

                   Dzie" Patrona w naszej szkole 

 

„Patron naszej szko!y 

To Ojciec "wi#ty, 

W"ród dzieci zawsze by! u"miechni#ty. 

Ka$dy dobrze wie, 

Jak kiedy" Papie$ nazywa! si#. 

Karol Wojty!a, Jan Pawe! II 

Takim patronem ta szko!a si# chlubi!” 

 

             4 kwietnia obchodzili"my Dzie% Patrona naszej szko!y, Jana Paw!a II. Ten niezwyk!y 
poranek  rozpocz&! si# uroczyst& Msz& "w. z udzia!em spo!eczno"ci szkolnej ze szko!y 
podstawowej i gimnazjum. Po nabo$e%stwie delegacje klas z!o$y!y znicze i chor&giewki 
papieskie pod pomnikiem Jana Paw!a II, a chór szkolny od"piewa! hymn Rodziny Szkó! 
nosz&cych Jego imi#.  W skupieniu i podnios!ym nastroju uczniowie klas 4-6  wraz                             
z wychowawcami wrócili do szko!y, gdzie obejrzeli monta$ s!owno-muzyczny przygotowany 
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przez ko!o teatralne. Cz!onkowie ko!a przypomnieli najwa$niejsze wydarzenia z $ycia                   
i pontyfikatu Ojca 'wi#tego. Urozmaiceniem programu by!y  prezentacje multimedialne ze 
zdj#ciami oraz film z pobytu w Wielkopolsce. Scenka z góralami, oparta na anegdocie z $ycia 
Papie$a, mówi!a  o przywi&zaniu do gór i szacunku, jakim Jan Pawe! II darzy! górali                              
i wszystkich prostych ludzi. 

           Po programie artystycznym zosta!y og!oszone wyniki Konkursu Wiedzy o Janie Pawle 
II, który odby! si# 2 kwietnia. W konkursie wzi#!o udzia! 20 uczniów. I miejsce zaj#!a Julia 
Fabisiak z kl.IVb, II miejsce - Maria Andrzejewska z kl. IVb i Tomasz Kopci"ski z kl.Vb, 
III miejsce – Piotr Wale"ski z kl. Vc, Natalia Ma#ecka z kl.IVa i Jakub Rzepka z kl.VIa. 
Laureaci otrzymali nagrody ksi&$kowe i pami&tkowe kubki, a wszyscy uczestnicy - dyplomy                     
i d!ugopisy ufundowane przez Rad# Rodziców. Podczas uroczysto"ci przewodnicz&cy klas 
odebrali pami&tkowe kalendarze i dyplomy za wk!ad pracy w obchody  Dnia Patrona, gdy$  
ka$da klasa przygotowa!a  gazetk# o Janie Pawle II w swojej sali lekcyjnej i zaprojektowa!a 
logo szko!y.  
 

 
 

           Ten niezwyk!y "wi&teczny   dzie% rozpocz&! czas rado"ci i odpoczynku  zwi&zany                 
ze 'wi#tami Wielkiej Nocy. 

                              Joanna Gó$d$ 
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II Powiatowy Konkurs Matematyczny „My%lenie w cenie” 

 
 
          Dnia 18 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu po raz drugi odby! si# 
Powiatowy Konkurs Matematyczny pod has#em „My%lenie w cenie”. Organizatorkami 
konkursu by!y nauczycielki tej szko!y: Wies!awa Tyszler i Beata Marciniak. Patronat obj#!a 
Fundacja „Absolwent”. W matematycznych zmaganiach wzi#li udzia! uczniowie wszystkich 
gosty%skich szkó! podstawowych, a tak$e szkó! z Ponieca, P#powa i Skoraszewic. Komisji 
przewodniczy! pan Tadeusz Porzucek. W jej sk!ad wchodzili nauczyciele matematyki:               
Donata Dolatowska, Maria Goldmann,Wies!awa Tyszler, Beata Marciniak, Ksawery Kempa,  
Anna Miczko, Daria Klimaszewska.  

Szko!# w P#powie reprezentowali: Eryk Andrzejewski z klasy VIa, Jakub Rzepka 
klasy VIa i Sylwia Waligóra z klasy VIc. Zadaniem uczniów by!o rozwi&zanie 6 zada%                    
o wysokim stopniu trudno"ci w czasie jednej godziny. Dzieci z naszej szko!y odnios!y wielki 
sukces. 

Pierwsze miejsce zaj&# Eryk Andrzejewski (SP P#powo), drugie miejsce - Patryk 
Lukaszewski (SP 5 Gosty%), trzecie - Jakub Rzepka (SP P#powo). Wszyscy uczniowie 
otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów.  
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Uczestnikom konkursu serdecznie gratuluj# i $ycz# dalszych sukcesów. 

                                                        Daria Klimaszewska 
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FINA! WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO             
DLA UCZNIÓW SZKÓ! PODSTAWOWYCH 

 

                Dnia 10 marca w Szkole 
Podstawowej nr 66 im. Marii 
Sk!odowskiej - Curie  w Poznaniu 
odby! si# fina! Wojewódzkiego 
Konkursu  Matematycznego dla 
Uczniów Szkó! Podstawowych. Nasz& 
szko!# reprezentowali uczniowie klasy 
VIa: Eryk Andrzejewski i Jakub 
Rzepka. Test, na którego rozwi&zanie 
uczniowie mieli 90 minut, sk!ada! si#              
z dwóch cz#"ci: 16 zada% zamkni#tych            
i 6 zada% otwartych. Aby zosta( 
laureatem, trzeba by!o zdoby( co 
najmniej  34 punkty na 40 mo$liwych. 
Ch!opcy  zdobyli  31 punktów. Wynik 
ten nie dawa! tytu!u laureata, jest 
jednak rezultatem bardzo dobrym.  

!!!!!!Gratuluj# tytu!u finalisty                     
oraz bardzo rozleg!ej wiedzy.  

                                                     
Daria Klimaszewska 
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Julia najlepsza w powiecie 

 Dnia 15 marca 2012 roku zosta! rozstrzygni#ty Powiatowy Konkurs Literacki 
zorganizowany przez Bibliotek# Publiczn& w Gostyniu i Szko!# Podstawow& nr 1 w Gostyniu. 
Przebiega! pod has!em: ,,Jeste"my razem – inni, a jednak tacy sami’’. Uczniowie mieli                 
za zadanie przygotowanie pracy na temat tolerancji i integracji osób niepe!nosprawnych                    
w spo!ecze%stwie. Autorzy mogli oprze( si# na w!asnych do"wiadczeniach, obserwacjach lub 
wykorzysta( to, co podsuwa!a im w!asna wyobra)nia. Na konkurs wp!yn#!o 29 prac, które 
by!y oceniane w dwóch kategoriach: klas I – III oraz klas IV – VI. Pierwsz& nagrod# jury 
przyzna!o Julii Krzy$oszczak  z  kl. VI b, wyró$nienie w konkursie otrzyma!a Nikola 
Sudolska z kl. VI a.  Pozostali uczestnicy ze Szko!y Podstawowej w P#powie: Natalia 
Ma!ecka, Weronika Kowalik, Joanna Pospiech, Kacper Pospiech, Monika Krajka, Magdalena 
Matuszak, odebrali pami&tkowe dyplomy. 

 

Zofia Przeniczka 

 

Sukces Jakuba w Powiatowym Konkursie J'zyka Polskiego 

           Dnia 27 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu zosta!y og!oszone 
wyniki XI Powiatowego Konkursu J#zyka Polskiego. Wzi#!o w nim udzia! 37 uczestników, 
laureatów eliminacji szkolnych z powiatu gosty%skiego. W finale uczestnicy pisali prac# 
literack& na jeden z podanych przez komisj# tematów oraz rozwi&zywali test. Tytu# Mistrza 
Wiedzy o J'zyku zdoby# Jakub Rzepka, poniewa$ najlepiej  z uczestników rozwi&za! test         
w drugiej cz#"ci konkursu.  
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Jury przyzna!o równie$ wyró$nienia za wysok& poprawno"( ortograficzn& prac:                          

Julii Krzy$oszczak oraz Zuzannie Zje$d$a!ce. 

Zofia Przeniczka 

Z ycia gimnazjalistów 

VI Dzie" Patrona Szko#y 
Ju$ po raz szósty obchodzili"my Dzie% Patrona Szko!y – Jana Paw!a II. Zwyczajowo, 

przez ostatni miesi&c przed szkoln& uroczysto"ci&, uczniowie gimnazjum mieli                               
do zrealizowania kilka zada% konkursowych.  W tym roku klasy musia!y sprosta( 
nast#puj&cym wyzwaniom: przygotowanie gazetki nt. „Jan Pawe! II - Cz!owiek Modlitwy”, 
w!asnor#czne wykonanie bukietu kwiatów w wazonie dla Patrona, napisanie listu nt. Moja 
modlitwa do Ojca 'wi#tego, inscenizacja w oparciu o wylosowany fragment z ksi&$ki: 
„Kwiatki Jana Paw!a II” oraz przygotowanie si# do udzia!u w konkursie wiedzy o Janie  
Pawle II.   

          Dzie% rozpocz#li"my od Mszy "w. w ko"ciele pw. "w. Jadwigi w P#powie, odprawionej 
przez ks. wikariusza J.Trojana. Po Mszy "w. spo!eczno"( szkolna uda!a si# pod pomnik Jana 
Paw!a II, by tam wspólnie wykona( Hymn Rodziny Szkó!  JPII. W celu uczczenia pami#ci 
Ojca 'wi#tego przedstawiciele Samorz&du Uczniowskiego z!o$yli pod pomnikiem bukiet 
kwiatów, a delegacje klasowe – znicze i $ó!to - bia!e chor&giewki. 

Z kolei udali"my si# do sali w CSK, gdzie odby! si# turniej klas gimnazjalnych                   
w zakresie wiedzy i umiej#tno"ci, ca!o"ciowo zwi&zany z biografi& Patrona Szko!y. 

Nad przebiegiem czuwa!o jury w sk!adzie: wicedyr. Cyryla Krajka, s.Ewa Koczwara,                      
p. Joanna Grobelna , p.Bernadeta Ka)mierczak i p.Ewa Fabisiak. Po zsumowaniu punktacji  
za wszystkie konkurencje konkursowe, okaza!o si#, $e najlepiej do Dnia Patrona 
przygotowa!a si# klasa IIb, drugie miejsce zaj#!a klasa IIIc, a trzecie - IIIb. Wszystkie klasy 
otrzyma!y dyplomy i symboliczn& nagrod# w postaci kwiatka doniczkowego do swojej sali 
lekcyjnej. 

         Do"wiadczenie uczy, $e przyj#ta w naszej szkole metoda projektu w celu przygotowania 
obchodów Dnia Patrona Szko!y,  pozwala w!&czy( w przygotowania wszystkich uczniów. 
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Ten wyj&tkowy dzie% dostarczy! wielu mi!ych i po$ytecznych wra$e%. 

Dzi#kujemy wszystkim uczestnikom obchodów Dnia Patrona Szko!y, a  szczególnie 
paniom: Danucie Szcz#snej i Arlecie Adamek - za przygotowanie scenariusza, klasom -                    
za zaanga$owanie, a wychowawcom - za wspieranie swoich uczniów podczas realizacji 
kolejnych zada% zaplanowanych w projekcie.  
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Prowadzenie: uczniowie klasy IIIc - Magdalena Durak i Mi!osz Wale%ski.  

 

Prezentacja scenki przez klas# IIIc. 
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Inscenizacja w wykonaniu klasy IIb. 

 
Popis kreatywno"ci teatralnej klasy IIc. 
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Czas umila! chór szkolny przygotowany przez p.Leszka *elaznego. 

 
Podsumowanie projektu. 
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III Ogólnopolski Bieg Katy"ski 

 

 
W tym roku przypada 72. rocznica Zbrodni Katy%skiej i druga rocznica Katastrofy 

Smole%skiej. Ju$ po raz trzeci form& upami#tnienia ofiar obu katy%skich tragedii sta! si# 
w P#powie Ogólnopolski Bieg Katy%ski. Odby! si# on w sobot#, 14 kwietnia 2012 r. 
w centrum P#powa, w cieniu  posadzonych w 2009r. „d#bów katy%skich”, 
upami#tniaj&cych zamordowanych w 1940r przez sowieckie NKWD por. W.P. Józefa 
Rzepk# i dwóch aspirantów Policji Pa%stwowej - Antoniego Busza i  Franciszka 
Nadstawka.   

W III Ogólnopolskim Biegu Katy%skim w P#powie wystartowa!o oko!o 300 
uczestników, g!ównie uczniów Zespo!u Szkó! w P#powie. Go"cili"my równie$ 88 
zawodników z innych miejscowo"ci naszego powiatu  (Gosty%, Skoraszewice, 
Zimnowodna, Pogorzela, Poniec)   i z Osowej Sieni ( woj. lubuskie). Wszyscy uczestnicy 
biegu otrzymali pami&tkowe plakietki i posi!ek,  a zwyci#zcy – medale i nagrody.                    
Na zako%czenie odby! si# masowy bieg rekreacyjny, bez ogranicze% wiekowych. Ka$dy 
uczestnik tego biegu otrzyma! pami&tkowy dyplom i  móg! wzi&( udzia! w losowaniu 
nagród.  

 Kierownikiem zawodów by! pan Jacek Migdalski, który zaj&! si# stron& techniczno – 
sportow& ca!ego przedsi#wzi#cia. Moim zadaniem by!o znale)( dla Biegu Katy%skiego 
patronów i sponsorów, dzi#ki którym idea mog!a sta( si# rzeczywisto"ci&. Wzorem lat 
ubieg!ych, III Bieg Katy%ski w P#powie odby! si# pod wspólnym Patronatem Szko!y, 
Gminy i Parafii w P#powie. Wójt Gminy P#powo p. St. Krysicki, pomóg! nam pozyska( 
"rodki na medale, pami&tkowe plakietki, cz#"( nagród oraz skoordynowa! dzia!ania 
stra$aków, policji, pracowników Urz#du i CSK. Z kolei firma Emilgrana Poland Sp.            
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z o.o.(Siedlec) oraz Powiatowy Bank Spó!dzielczy w Gostyniu sfinansowa!y wi#kszo"( 
nagród dla uczestników biegu.  

 
 

Pragn# podzi#kowa( wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego niezwyk!ego 
przedsi#wzi#cia. Dzi#kuj# równie$ wszystkim uczestnikom III Biegu Katy%skiego                   
w P#powie. Nie ka$dy móg! stan&( na podium, ale wszyscy stoczyli walk# z pokus& 
„nicnierobienia” i z w!asn& s!abo"ci&, a wysi!kiem w!o$onym w pokonanie trasy  ok. 1000 
– 1500 m  godnie upami#tnili ofiary Katynia i Smole%ska.   

Dzi'kujemy sponsorom za wsparcie finansowe: 

Panu Wójtowi St. Krysickiemu i Radzie Gminy P#powo, 
Firmie Emilgrana Poland Sp. z o.o. (Siedlec), 

Powiatowemu Bankowi Spó!dzielczemu w Gostyniu,  
Ks. Kanonikowi H. Szwarcowi – Proboszczowi parafii pw. "w. Jadwigi w P#powie,   

Dyrekcji i Radzie Rodziców ZSSPiG w P#powie. 
  

Dzi'kujemy za  (yczliwe upusty i pomoc organizacyjn& 
Zak!adowi Mi#snemu p. M. Kaczmarka w P#powie, 

Piekarni p. Z. Matuszewskiego w P#powie,  
Firmie pp. J.M. Waszak,  

Restauracji „Go"ciniec” w P#powie. 



!ycie Szko"y. Nr 43. Cz.2. Marzec – kwiecie#  2012 
 

!
!

"(!

  

 Dzi'kujemy za  pomoc w organizacji biegu: 
p. dr Sylwii Polaszek oraz p. Jolancie Nowackiej za opiek# medyczn& nad uczestnikami 
biegu; 
p. Jackowi 'l&skiemu – kierownikowi CSK w P#powie za plakietki, dyplomy  w biegu 
masowym oraz pomoc przy zakupie nagród i stworzeniu oprawy technicznej biegu, 
Stra$akom, policji, pracownikom CSK i Urz#du Gminy w P#powie ; 

p. Tomaszowi Jarusowi za dyplomy; 
p. Karolinie Grze"kowiak za medale; 

p. Beacie Kaczmarek za pomoc w zorganizowaniu k&cika medycznego; 
p. Ewie Migdalskiej za prowadzenie biura zawodów; 

Dyrekcji i nauczycielom Zespo!u Szkó! w P#powie, którzy zaanga$owali si#                              
w organizacj# biegu i otoczyli opiek& jego uczestników oraz wszystkim, którzy                          
w jakikolwiek sposób wsparli organizacj#  III Ogólnopolskiego Biegu Katy%skiego                      
w P#powie.  

 
Organizator Biegu Katy"skiego 

Miros#awa Bigaj 
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Wiosenny Quilling 

 

 

 

Na pocz&tku kwietnia, w holu gimnazjum pojawi!a si# wystawa zatytu!owana 
„Quillingowe inspiracje”. Obejrze( na niej mo$na prace uczniów klas trzecich  gimnazjum, 
którzy w ramach lekcji zaj#( technicznych poznaj& przeró$ne techniki papieroplastyczne.  

Quilling, to technika uk!adania obrazków z rolowanych pasków kolorowego papieru. 
Jest to technika pracoch!onna, ale niezwykle efektowna. Na naszej wystawie dominuj& kwiaty 
i motywy wiosenne. Nie sposób przej"( obok niej oboj#tnie, wr#cz trzeba „zawiesi( oko.” 

 
Amanda Norman, S#awomira Bigaj 

kl. III c 
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SUKCESY GIMNAZJALISTÓW W KONKURSACH LITERACKICH 

           S#awomira Bigaj - III nagroda w Wojewódzkim Turnieju  

Bia#ych Piór 

 

Pechendja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/fragm. nagrodzonej pracy/  

„Wszyscy wiedzieli, $e Filip ma pecha. Podczas minionych wakacji dosz!o do tego, $e 
wyl&dowa! na ostrym dy$urze a$ sze"( razy. Jednak jego niefart nie ogranicza! si# tylko do 
niego samego, ale te$ do osób z jego najbli$szego otoczenia. Dlatego te$ chocia$ by! lubiany, 
nikt nigdy nie zaprasza! go na wspólne wypady na miasto, imprezy, grille czy cho(by na 
spacer, bo a nu$ przez Filipa przyczepi& si# jakie" „dresy”? A mo$e tym razem spadnie 
deszcz zaraz po rozpaleniu ogniska? Albo ostatni bilet na seans b#dzie sprzedany osobie 
stoj&cej przed nami w kolejce? Nie….., nie mo$na by!o tak ryzykowa(. 

 Na ka$dy test Filip musia! ku( ca!& noc. Pozostali mogli sobie „strzela(’, ale jemu 
nigdy nie uda!o si# „ustrzeli(” dobrej odpowiedzi, zawsze musia! wiedzie( ma sto procent, 
inaczej móg! si# po$egna( z dobr& ocen&. Do wy$szej oceny brakowa!o mu zazwyczaj od pó! 
do jednego punktu. Taki ju$ Filipa pech. 

* 

D)wi#k budzika wyrwa! mnie ze snu.  Jaki to by! "wietny sen! P!yn#li"my razem                     
z ca!& paczk& przyjació! w rejs na jak&" greck& wysp#, kiedy nasz statek zacz&! ton&(! 
Wszyscy zacz#li p!aka( i krzycze(, $e jestem ich jedyn& nadziej&, $e beze mnie wszyscy 
zgin&. Jedna z dziewczyn nawet zemdla!a, ale na szcz#"cie zd&$y!em j& z!apa(, zanim 
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uderzy!a g!ow& o burt#. Podczas gdy kapitan i za!oga rzucali si# ze strachu do wody, ja 
pobieg!em, nie potykaj&c si# o nic i nie !ami&c $adnej z ko%czyn, odwi&za( szalup#. Nast#pnie 
uda!em si# po tych wszystkich, którzy jeszcze nie rzucili si# za burt#, aby ich doprowadzi( do 
szalupy.  Oni jednak wcale nie chcieli wsiada(! Otoczyli mnie i zacz#li prosi( o autografy! 
Nasz okr#t zaraz znajdzie si# na dnie, a oni chc& moje podpisy i dzi#kuj&, $e uratowa!em im 
$ycie! Chyba oszaleli! Ja, który mog# chodzi( tylko w butach na rzepy, bo kiedy mam 
sznurówki, od razu zaliczam gleb#! Ja, przez którego ka$da dziewczyna, która zgodzi!a si# ze 
mn& ta%czy( na dyskotece, musia!a by( wynoszona z sali, bo tak j& podepta!em, $e nie mog!a 
postawi( kroku. Ja, który nigdy, ale to nigdy nie mia! w niczym szcz#"cia, zostaj# 
wybawicielem z opresji, bohaterem, mo$na powiedzie( – herosem. Szkoda, $e to by! tylko 
sen.  

* 

Spó)niony i zgrzany wpad! do klasy. Wymamrota! przeprosiny i ze spuszczon& g!ow& 
uda! si# do swojej !awki. Od niepami#tnych czasów zawsze siedzia! sam, nikt nie chcia! 
ryzykowa( siedz&c z „Pechowym Filipem”. Nie dziwi!o go to zbytnio, chocia$ nie móg! 
wymy"li( nieszcz#"cia, które mog!o spotka( s&siada z !awki w czasie lekcji. Jak$e wielkie 
by!o jego zdziwienie, kiedy zobaczy!, $e w jego !awce kto" siedzi. Dziewczyna. Ruda, ale 
ca!kiem !adna. Nie widzia! jej wcze"niej, pewnie dopiero si# przenios!a do ich miasta. 
Klapn&! na krze"le obok nieznajomej.  

- Chyba trzeba by si# przywita( albo co – pomy"la!. 

- Cze"(, jestem Filip - wyj&ka!. 

- Cze"( - u"miechn#!a si# promiennie. –Jestem Beata. Mog# siedzie( z tob& w !awce? Jest to 
ostatnie wolne miejsce w tej klasie... 

- Jasne, je"li si# nie boisz… 

- Co masz na my"li? - spyta!a zdziwiona. - Jeste" kryminalist&? 

- Nie, nie…, sk&d! Jakby ci tu krótko powiedzie(… - zamy"li! si#. Zrobi!o mu si# g!upio, $e 
wypali! taki tekst. - Mo$e zacznie wrzeszcze(, jak powiem jej prawd#?- pomy"la!. -W ko%cu 
jest dziewczyn&, a one nie s& zbytnio przewidywalne. Ech… trudno. Musz# wypi( to piwo, 
czy jako" tak. – Bo widzisz… Chodzi o to, $e… 

- Czemu si# tak czerwienisz? Masz jak&" brzydk& chorob#? 

- W!a"ciwie, to tak. Pechendja -  chroniczny brak szcz#"cia. Tylko uwa$aj, to zara)liwe. 

- Nie martw si#, mnie si# pech nie trzyma. – powiedzia!a ze "miechem. - Mam co" jakby 
przeciwie%stwo twojej „choroby”. Nigdy w $yciu nie widzia!am siniaka na swoim ciele, 
nigdy nie wdepn#!am w nic ee… nieprzyjemnego. W!a"ciwie mam takiego farta, $e to a$ 
nudne.  
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- Nie wiesz, co mówisz. Odda!bym wszystko, s!yszysz – wszystko, by mie( cho( odrobin# 
twojego szcz#"cia. 

- Ech, to jest mój drugi problem… - powiedzia!a ze smutkiem. - Otacza mnie t!um ludzi, 
którzy uwa$aj& si# za moich przyjació!, a tak naprawd#, to czekaj& tylko, by na nich sp!yn&! 
ten cudowny „dar”. Bo tak jak twój pech, moje szcz#"cie przechodzi te$ na innych. 

 Powinna si# ugry)( w j#zyk. Po co ona mu to powiedzia!a? Teraz znowu nie b#dzie 
mia!a pewno"ci, czy nie rozmawia z ni& tylko, $eby co" na niego „skapn#!o”.  Wiele razy 
$a!owa!a, $e nie urodzi!a si# normaln& dziewczyn&, która miewa czasem pryszcze czy 
jakiekolwiek zmartwienia poza tym, $e nie ma zmartwie%, bo jest tak& farciar&, $e nie musi 
si# o nic martwi(. 

- Hmm… czyli do ciebie si# przylepiaj&, bo chc& twojego szcz#"cia, a ode mnie si# odsuwaj&, 
bo nie chc& mojego pecha. To wygl&da, jakby"my byli jakimi" magnesami, wiesz, plus                        
i minus.  

- Masz racj# – jeste"my swoimi przeciwie%stwami, przy czym ka$de z nas chce by( tym 
drugim. 

* 

Po ostatnim dzwonku ze szko!y wysypa!o si# stado spoconych i rozpychaj&cych si# na 
wszystkie strony nastolatków. Na jego ko%cu, zaraz za dziewczyn& o urodzie Panny Piggy,  
wyszli Filip z Beat&. 'miej&c si# opowiadali o sobie nawzajem.  

- Nie uwierzysz, ale nigdy w $yciu nie by!em na wakacjach. 

- Co? Jak to? Wszystkie wakacje przesiedzia!e" w domu? – spyta!a ze zdziwieniem. 

- No, tak. Moja rodzina wiele razy planowa!a wspólne wyjazdy, ale zawsze cos pokrzy$owa!o 
im plany. Pogoda, remont drogi, bankructwo hotelu, do którego mieli"my pojecha(, to tylko 
niektóre z powodów . W ko%cu po kilku latach dali sobie spokój. 

- To okropne! Musimy zrobi( co" z tym twoim pechem! 

- Musimy…? 

- Tak, ty i ja musimy znale)( jakie" „antidotum’’ na twoje fatum. 

-No$ kurza stopa, znowu to samo. Kto" po raz kolejny przebi! opony w moim rowerze – 
westchn&!. Chyba czeka mnie ma!y spacerek. Mieszkam jakie" dwa kilometry st&d.  

- Chwila, mo$e podwioz!abym ci# moim skuterem, co? Szkoda, $eby" szed! taki kawa!. 

- Wiesz, to mo$e si# )le sko%czy(. Z!apie nas policja albo jeszcze cos gorszego. Nie, b#dzie 
bezpieczniej, jak przejd# si# pieszo. 

- Daj spokój, je"li pójdziesz z buta, te$ mo$e ci si# co" sta(. No dalej, nie daj si# prosi(. Na 
bank nic nam nie b#dzie, w ko%cu to ja b#d# prowadzi(. 
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 Droga wiod!a przez d#bowy las. Mkn&c czterdzie"ci kilometrów na godzin#, 
podziwiali okoliczn& przyrod#.  

- Popatrz, tam jest ca!e stadko saren! – krzykn&! Beacie do ucha Filip. 

- No, rzeczywi"cie – odkrzykn#!a. 

- Mo$e by"my si# na chwil# zatrzymali i obejrzeli je z bliska? Co ty na to? 

- Okej, za tym zakr#tem jest zjazd, mo$emy si# tam... 
OMÓJBO*EZGINIEMYNAMIEJSCUZARAZOMATKOBOSKAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA!!!” 

                                                                                                          Gratulacje dla Laureatki !.  

                                                                                                              Cyryla Krajka 

            

Laureaci  Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego 

 

 



!ycie Szko"y. Nr 43. Cz.2. Marzec – kwiecie#  2012 
 

!
!

#$!

         19 kwietnia w auli Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c&cych w Gostyniu odby!o si# uroczyste 
podsumowanie I Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Ziemia Gosty"ska 
w s#owach i obrazach” pod patronatem honorowym Starosty Gosty%skiego. Tematyka prac 
tegorocznej edycji „Pi'kno Ziemi Gosty"skiej” zwi&zana by!a z miejscem zamieszkania lub 
urodzenia uczestnika konkursu. Uczestnicy (uczniowie szkó! podstawowych i gimnazjum) 
mogli z!o$y( prace w dwóch kategoriach: plastyka i literatura (poezja – jeden zestaw trzech 
wierszy lub proza – jedna praca w dowolnej formie). Uczniowie z  gimnazjum w P#powie 
przygotowali 5 prac w kategorii literatura. 

Vanessa Da%czak i Katarzyna Pospiech z klasy IIa – proza oraz troje uczniów zestawy 
wierszy. To w!a"nie utwory poetyckie naszych uczniów zyska!y uznanie w"ród jury konkursu. 
Dyplomy  i nagrody ksi&$kowe otrzymali: Anna Wo)niak z klasy Id za wiersz „P'powski 
pa#ac” - II miejsce, Maksymilian Kempa z klasy IIa za wiersz „Drogowskaz” - III 
miejsce, Tobiasz Kutzmann z klasy Id za wiersz „Moja okolica” - wyró(nienie. 

        Po cz#"ci oficjalnej uroczysto"ci zebrani wys!uchali programu s!owno - muzycznego                      
w wykonaniu uczniów gosty%skiego liceum. Zaproszeni go"cie i nagrodzeni uczniowie                    
z opiekunami  us!yszeli fragmenty opowiada%  oraz wiersze laureatów konkursu. Piosenki 
tematycznie dobrane do prezentowanych tekstów uatrakcyjni!y pi#kne recytacje.                                                                                                                        

Alicja Wojciechowska                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                       
   P!powski pa"ac  /A. Wo)niak/ 

 
                                  W pewnym miejscu na ogromnym "wiecie, 
                                              W pi#knym parku wielki pa!ac stoi. 
                                  Okna ma stare, drzwi ogromne i skrzypi&ce. 
                                             Wewn&trz na parterze jest ogromny hol, 
                                  A na "rodku fontanna urodziwa. 
                                  
                                 Na suficie dumnie wisi $yrandol wielki z tysi&ca pere! cennych. 
                                             W ka$dej pere!ce $arówka ma!a. 
                                 Wieczorem, gdy jest ciemno, 
                                             *yrandol zmienia si# w rój "wietlików. 
 
                                 W salonie na "cianie osiem obrazów wisi. 
                                            Na ka$dym wa$na posta( widnieje. 
                                 S!awni poeci, pisarze, $o!nierze i malarze. 
                                           Pi#kno pa!acu podziwiaj&. 
 
                                Na "rodku kanapa skórzana 
                                          Obok niej stó! mahoniowy. 
                                W k&cie wysoki fikus zielony. 
                                         Na gór# pn& si# skrzypi&ce schody spiralne z d#bu starego. 
                                 
                               Na korytarzu, na pierwszym pi#trze, 
                                        Pi#( zwierciade! obramowanych w z!ote ramy. 
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                               W sypialni dostojne !o$e królewskie. 
                                        A za nim przy oknie pos&g kobiety najpi#kniejszej. 
 
                               Na samej górze strych w paj#czynie si# schowa!, 
                                      Miejsce tajemnicze i ciekawe. 
                               Stoi tam skrzynia poz!acana, wisz& dziwne ubrania. 
                                     I muzyka z gramofonu gra. 
                                                                                Ale czy to mo$liwe? 

 
!

!!! !!!!!!Moja okolica    /T. Kurtzmann/ 
 
                          Jest wiele pi#knych zak&tków w Polsce, 
                                    Lecz ja wam opowiem o mojej wiosce. 
                      Jest droga wiod&ca w stron# P#powa, 
                               Potocznie mówi si# o niej Lipowa.  
                          Mieszkam tam w!a"nie wraz z rodzicami,  
                            Bratem i kochanymi dziadkami.  
                     Niewielki lasek jakby zaspany,  
                                      Równie$ w zimowej scenerii sk&pany. 
                          Dalej staw du$y, gdzie karpie p!ywaj&, 
                                     Nad nim za" dumnie jastrz#bie fruwaj&. 
                          D!ugo by mo$na zachwyca( si# i wylicza(, 
                                  Jak pi#knie jest w Skoraszewicach. 

 

Drogowskaz  /M. Kempa/ 

Moja ma!a wie", 

a w niej 

na rozstaju dróg, 

On - 

przydro$ny krzy$. 

Zawsze patrzy 

w moj& stron#. 

 

Pod&$aj&c przed siebie, 

czuj# si# 

bezpieczny. 

Wiem, 

$e on zawsze stoi tam 
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i wskazuje mi 

w!a"ciw& drog#. 

 

Jest dla mnie 

drogowskazem, 

dzi#ki niemu 

zawsze wracam 

ca!o z ka$dej w#drówki. 

 

Swoimi ramionami 

otula ca!& wie" 

w opieku%czym 

ojcowskim u"cisku. 

Czy to w blasku 

wiosennego s!o%ca, 

na tle letniego 

rzepaku, 

czy te$ sk&pany 

w jesiennym deszczu, 

czy przykryty 

zimowym, 

"nie$nym puchem. 

Zawsze zachwyca! 
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Wielkanocna wystawa 
 
 

 
 

„Jaja prosto od kury: malowane, skrobane, oklejane...”- pod takim has!em w okresie 
przed"wi&tecznym, na pierwszym pi#trze, obok pokoju nauczycielskiego pojawi!a si# 
okazjonalna wystawa. 

Barwne kraszanki i zdobione pisanki przyci&ga!y wzrok  przechodz&cych obok osób, 
zatrzymuj&c ich na chwil#. 

W!asnor#cznie wykonane prace uczniów naszej szko!y, zarówno technikami 
tradycyjnymi, jak i wspó!czesnymi oraz kolorowe wydmuszki barwione ró$nymi sposobami 
(barwnikami naturalnymi, bibu!&, farbami, barwnikami do jaj) wzbudza!y podziw 
ogl&daj&cych. 

Dla osób, które by!y zainteresowane wykonaniem podobnych prac, zosta!y 
przygotowane opisy dotycz&ce: technik zdobienia, sposobów barwienia, wykonania 
wydmuszki oraz wiele cennych wskazówek przydatnych w procesie zdobienia wielkanocnych 
jaj. 
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Wystaw# przygotowali uczniowie uczestnicz&cy w zaj#ciach Ko!a R#kodzielniczego                
wraz z opiekunem. 

       Bernadeta Ka$mierczak 
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