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W tym roku po raz pierwszy VII.
Międzynarodowemu Festiwalowi Poezji
„Poeci bez granic” towarzyszyło wyjątkowe
wydawnictwo. Ukazała się Antologia
uczestników I Polanickiego Konkursu
Poetyckiego pod tytułem „Nad rzeką
słów polanickich poetów”. Każdy
mieszkaniec naszego pięknego miasta
mógł zgłosić do konkursu swoje wiersze.
Zdecydowało się na to 17 poetów.
Najmłodsi uczestnicy mieli 11 – 12 lat i byli
to uczniowie naszej szkoły. Jury, bardzo
profesjonalne, składało się z członków
Dolnośląskiego Oddziału Związku
Literatów Polskich: Andrzej Bartyński –
przewodniczący, Kazimierz Burat i Igor
Wieczorek – członkowie. Wszyscy
uczestnicy podpisali swoje prace godłem,
więc jury nie znało ani nazwisk, ani wieku
twórców. Naszą szkołę reprezentowało aż
10 osób. Do tak licznego udziału zachęciły

nasze dzieci
panie:

Aleksandra
Lis i Beata
Muziewicz –
nauczycielki

języka
polskiego.

Oto wyniki
I

Polanickiego
Konkursu

Poetyckiego:

I nagroda ex aequo
Martyna Książkiewicz
– godło „Pszczółka”
i Natalia Nadowska –
godło „Żyrafka” to
uczennice klasy 6b
naszej szkoły
II nagroda Dominika
Radwan – godło
„Doniablack”
III nagroda Małgorzata
Andreasik – godło
„Chrysalis”

Wyróżnienia Leszek Władysław Szczurek –
godło „Eremita”, Anna Śliwak-Fortas – godło
„Hanutka” i uczeń naszej szkoły Arkadiusz
Witlake – godło „Jaskier” .

Ponieważ w okolicznościowej
antologii zaprezentowane zostały wiersze
wybrane z zestawów wszystkich autorów, to
pojawiają się w niej prace, oprócz laureatów,
również Daniela Błachuta, obecnie ucznia
gimnazjum,  Piotra de Lubicz
Strzałkowskiego z klasy 6b, Zuzanny
Makuchowskiej z klasy 6b, Anny
Oziębłowskiej z klasy 6a, Luizy Pawliczak z

klasy 5b, Anny Puły z klasy 6a i Kamili
Sobczyk z klasy 5b.

Wszyscy uczestnicy konkursu
odebrali nagrody 18 listopada 2010 roku w
czasie otwarcia VII Międzynarodowego
Festiwalu Poezji „Poeci bez granic”.
Gratulujemy laureatom i wszystkim, którzy
odważyli się poddać ocenie swoją
twórczość.

Kiedy już będziecie wielkimi,
znanymi postaciami na firmamencie poezji
polskiej i światowej, to pamiętajcie, że
Wasz debiut miał miejsce tu, w Waszej
„małej ojczyźnie”.

Tekst i zdjęcia Anna Stępek
- bibliotekarz

Po raz kolejny, w ramach imprez
towarzyszących Międzynarodowemu
Festiwalowi Poezji „Poeci bez granic”,
gościliśmy w naszej bibliotece szkolnej

poetów: panią Zofię Mirską,
mieszkankę Kłodzka, pracownika
kultury i nau-czyciela języka
polskiego, a także pana

Wojciecha
Kuczkowskiego,

pseudonim „Jastrzębiec”,
nauczyciela i wychowaw-
cy młodzieży. Poznaliśmy
ich życie i twórczość,
mogliśmy zadać pytania,
a także zaprezentować
swoją twórczość.

Dziękujemy za miłe
spotkanie.

Tekst i zdjęcia Anna Stępek
- bibliotekar

Młodzi poeci z naszej szkoły odbierają nagrody
na scenie Kina „Światowid”

Arek Witlake z klasy 6a na spotkaniu
z poetami czyta swoje wiersze

Wiersz recytuje Mikołaj Rączka



Z życia szkoły

Str. 2 Szkolny Duszek 2/ 2010-2011


