
 

 

Pismo szkolne NUMER 4, maj 2015 

 

  

Czwartego marca br. zmarł Stanisław Krawczyk, pisarz z Dębieńska  

Dwa lata temu S. Krawczyk gościł w naszej Szkole na poranku autorskim. Patrycja Hernik 

recytowała wówczas Jego wiersz „Trygony”, który poniżej publikujemy. Agata Hildebrandt 

zilustrowała tomik „Droga” będący poetycką opowieścią Drogi Krzyżowej. Barwne rysunki Agaty                      

i wiersze poety podziwiano na wystawie w sali nr 7. Gimnazjaliści pochwalili się swoją prezentacją 

multimedialną do „Drogi”, w której wykazali się znakomitym dobraniem ujęć fotograficznych do 

każdej ze stacji. Prezentujemy je na stronie 3. 

Niedawno powstał pomysł zorganizowania Leszczyńskiego Turnieju Jednego Wiersza. 

Stanisław Krawczyk miał być jednym z jurorów. Niestety, zmarł. Postanowiliśmy nadać Turniejowi 

Jego imię. Napisaliśmy Regulamin Turnieju, przesłaliśmy go okolicznym placówkom specjalnym                     

(m. in. z Rybnika, Żor, Pszczyny, Jastrzębia) oraz sąsiadującym szkołom ogólnodostępnym     

 Na sąsiedniej stronie przedstawiamy wiersze naszych uczniów. Na razie nie ujawniamy 

autorów.  

9 NA PRZEDZIE 

 

 

 

 
 

„Trygony” 

On w trzech wyobrażeniach   poprowadził nas trzema drogami 

umieścił nas w trzech czasach   miłości – wiary - nadziei  

narodziny – życie – śmierć   ojca – matki - dziecka 

w trzech żywiołach    żony – męża - kochanki 

woda – ziemia – ogień     ślepą uliczką 

dał na trzy miary     na końcu której 

trzy kąty możliwości    otwiera ramiona wieczność         

wysokość – szerokość - długość 
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„Chłopczyk ze świnkami” 

 

Skośnooki chłopczyk 

Gra na organkach 

Widownią są dwie świnki 

Zadarły ryjki 

Postawiły uszka 

Słuchają 

Chłopiec gra pobudkę 

Chrum chrum 

Plum plum 

Nawet nie zdjął piżamy 

Zaprasza marszem  

Świnki do kałuży 

 

„Mały chłopiec na drzewie” 

 

Zabrał młotek 

Wciągnął deski 

Przybija 

 

Jak Zacheusz 

Patrzy z góry 

Na drewniany dom taty 

 

Chce być majstrem 

Jak on 

Chce zbudować własny dom 

  

Na razie majstruje 

 

„Zielone szaleństwo” 

 

Stary ogród 

a w ogrodzie 

zielone zoo 

w nim dwa słonie  

pilnują kwiatów 

oba są wycięte z krzaków 

stary 

podlewa róże 

by były duże 

mały trzyma się blisko  

mamy 

„Ogrodnik” 

Arcimboldo namalował 

ogrodnika 

cebulowe poliki 

nos z pietruszki 

a usta z papryki? 

 

orzechowe oczy 

z laskowymi rzęsami 

na skroni czosnek 

na drugiej seler 

włosy i broda 

z nieznanych mi roślin 

na głowie doniczka 

twarz grubaśna 

 

odwracam obraz 

i widzę 

skarby lata w misce 

 

 

 

„ OPERACJA T.R.U.P.” 

 

Pamiętam lekcję języka polskiego, 

kiedy odtwarzaliśmy na żywo 

pewien obraz Rembrandta. 

 

Siedmiu wspaniałych studentów 

zamiast kryz 

założyło kaptury. 

 

Wojtek udawał trupa 

z otwartą gębą. 

Tomek grał doktora, 

ale tak 

trzymał nożyczki, 

jakby chciał ciachnąć 

brodę Kamilowi. 

Byłyby dwa trupy.  

↓ 

„Ślimak Dez” 

 

Ślimak, choć do 

najszybszych nie należy, 

ale ma rogi. 

Niczym nie przyprawione, 

bo nic on nikomu nie 

zawadził.  

To taki nasz mały 

przyjaciel, 

który choć chodzi pomału, 

nic nie mówi i nie jest 

człowiekiem, 

to w takim małym ciałku 

jest wielka duszyczka. 

 

*** 

Mieszka w lesie 

jest samotny 

zrobił chatkę  

dla wiewiórek 

 
Może siedzieć 

palić 

i podziwiać  

ich harce 
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Spotkanie z 

podróżnikiem 

W naszej Szkole gościł 

podróżnik Jacek Wowra,  który 

wypowiadał się w pierwszym numerze naszej 

gazetki i zadeklarował, że chętnie 

przyjmie zaproszenie. Dwukrotnie                               

(w młodszej i starszej grupie) 

opowiadał o przygodzie swojego życia 

– pobycie na Spitzbergenie. Prelekcję 

wzbogacił prezentacją multimedialną. 

Uczniowie zapytani, co zapamiętali z 

pokazu, wymieniają: flagi na stacji 

badawczej (polską i norweską), beczkę 

na ubrania, skutery śnieżne i amfibie, 

WYDARZENIA I FAKTY Z ŻYCIA SZKOŁY 

„Pięść Rafała” 

Ostatni raz pięścią odbić się od 

starego bruku, 

pisał dębieński poeta w Drodze 

o dziewiątej stacji 

 

ja swoją dłoń  

wsparłem na szkolnym chodniku 

kiedyśmy robili prezentację 

do tego tomiku 

 

wyjdę z tej szkoły 

a moja dłoń zostanie 

jak pamięć o Tym 

co upadał pod krzyżem 

i pamięć Poety 

co to w wierszu zamknął 

 

OSTATNI UPADEK
 

„Łzy Pauliny” 

 

Odgrywałam rolę płaczącej 

córy. 

Kąciki oczu zwilżyłam wodą, 

nie mogąc zaszlochać nad sobą  

ani Tym, którego krzyż wznosi 

do góry. 

 

Mój profil zostanie 

w szkole na ścianie  

pod ósmą stacją 

ze łzawą beztroską.  

 

 

PŁACZECIE , CÓRY

 

DARCIE SZAT

 

„Naga Prawda” 

 

Na szatę Króla 

nadał się plecak Patrycji. 

Darliśmy czerwone płótno 

jak wydziera się władzę. 

Przed nami cały świat  

i nagi Król. 

Przed nami dorosłe życie  

i wybory.  
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anteny satelitarne skierowane inaczej niż u nas – nie w niebo a ku ziemi, dwa rodzaje broni, 

jakie nosić musieli badacze, zorzę polarną, tamtejsze zwierzęta (polarny niedźwiedź jest 

zawsze biały a polarny lis bywa szary). Przypominają też trudności związane z pobytem i 

pracą na tym zimnym i depresyjnym terenie: chorowanie, które nie daje szans na powrót do 

pracy; śmierć kolegi pana Jacka; cmentarz, na którym trumny wyskakiwały na wierzch, kiedy 

zaczęły topnieć lodowce; tęsknota za domem i rodziną.  

 
Artykuł o wyprawie pana Jacka z Tygodnika Regionalnego „Nowiny” znaleźć można                           

w kronice szkolnej. Nosi tytuł „Całe lato wśród białych niedźwiedzi”. 

Akcja „Żonkile 2015” 

Już po raz trzeci, w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, Muzeum POLIN 

zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 

wzięli udział w tym wydarzeniu. Na lekcjach przygotowano papierowe żonkile (według 

szablonów przysłanych z Muzeum), by rozdawać je w 72. rocznicę Powstania w naszej szkole 

i miejscowości. Udaliśmy się z kwiatami do Gimnazjum im. Sprawiedliwych Wśród Narodów 

Świata, do Biblioteki Publicznej i Banku Spółdzielczego. Wszędzie tam zostaliśmy życzliwie 

przyjęci. Akcji towarzyszył pokaz prezentacji „Żonkile 2015” oraz lekcja „Dymy nad gettem” 

według zmodyfikowanego scenariusza.  
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Akcja „Staszkowa kuchnia” 

Wybraliśmy z książek Stanisława Krawczyka przepisy kulinarne. On był świetnym 

smakoszem. Na podstawie tych przepisów zamierzamy wydać książkę kucharską. Uczniowie 

naszej szkoły oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Czerwionce (zawodówka i technikum)                              

w konkursie kulinarnym przygotują Staszkowe potrawy. Profesjonaliści je ocenią a inni spece 

je sfotografują. Potem to wydamy. 

W „Zapiskach na Prowincji” (s. 23) pisarz uczył, że placek ziemniaczany – taki 

wysoki w blaszanej foremce – z maślakami po upieczeniu należy zawinąć w lniane płótno i 

wsadzić pod pierzynę. Marta Fox nazywa Stanisława Krawczyka „poetą od placków 

ziemniaczanych”.  

Otóż, kiedy na stół podano talerze z plackami ziemniaczanymi, okraszonymi zawiesistym 

sosem, z mięsiwem wołowym i grzybami, od razu zapomniałam, że jestem po obiedzie i to 

bynajmniej nie dietetycznym. Placki ucierane były ręcznie, wyczułam wiórki ziemniaczane, a 

nie miazgę z elektrycznego robota. Zapach sosu podrasowanego kapeluszami prawdziwków i 

kozaków. To wszystko złożyło się na kompozycję, której nie dorówna nikt z wybitnych 

kucharzy, jakich pełno w telewizyjnych programach o gotowaniu. Konkurować z plackami 

Staszka mogłoby jedynie wspomnienie placków mojej babci Marianny, podawanych w 

sosnowym zagajniku przed chatą krytą słomą, na Podlasiu. 

Egzaminy gimnazjalne 
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Jesteśmy już po egzaminach. Uważamy, że były łatwe. Ciekawe teraz, jak się to 

przełoży na obiektywne wyniki z OKE. Na pamiątkowej fotce poniżej cała klasa trzecia. Od 

lewej: Kamil, Rafał, Kamil „Radio”, Karolina, Paulina, Mateusz i Daniel.  

 

 

 

 

 

Z ostatniej chwili 

 Zakończono  XIX Przegląd Teatralny i Recytatorski Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Bliskie Spotkania 2015”. Nasz recytator Daniel Goryl zdobył Prand Prix 

za interpretację wierszy Jakuba Zonszajna. Nasi aktorzy zdobyli I miejsce za spektakl  „Coś 

jest za tymi drzwiami”. GRATULACJE! 

 

,,Dziewiątka na Przedzie ‘’- pismo szkolne do użytku wewnętrznego. 

Redagują je nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół  im.W. Sherborne w Czerwionce- Leszczynach. 

Adres redakcji: 44-238 Czerwionka -Leszczyny, 

ul. Przedszkolna 1, tel. 32 43-12-991 

Nakład: 20 egzemplarzy. 
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„Ja i poezja” 

Jestem Iza – Malarz – to moje nazwisko. 

Jestem z Czerwionki, ten wiersz powie wszystko. 

Posiadam duszę artysty i za to najbardziej cenią mnie wszyscy. 

Lecz w modlitwach prosiłam: bym mogła czynić więcej! 

Bym mogła zobaczyć, poczuć, zrozumieć  - goręcej! 

Czy proszę o to co niemożliwe? 

Czy życie musi być takie burzliwe? 

Więc zamiast ciągle czegoś wymagać, 

Musze zacząć się ze swoją ułomnością zmagać. 

Jestem Panią z talentami, choć ukrywam się czasami. 

W grupie jestem bardzo skryta, żadna ze mnie Afrodyta! 

Bywam czasami też szalona, 

Czasem smutna, zamyślona. 

W mojej głowie pojawia się czasem myśl, iż nic nie dzieje się przypadkowo. 

Po prostu los tak chciał. Jestem TU!!! I uczę się życia na nowo! 

Mam duszę romantyka, 

dlatego jestem autorem tego wierszyka. 

 

 

 „Przyszłość” 

Może być mglista, albo przejrzysta. 

I nie można jej przewidzieć. 

Czasami ją planujemy, ale to wszystko na nic. 

Bóg zrobi co chce. 

A my musimy liczyć się z wypadkami. 

Zależy ona od wszystkiego co robimy. 

A jeśli o nią nie zawalczymy, 

Będzie nijaka. 

I nie taka, jaką byśmy chcieli.  

„Miłość pełna marzeń” 

Wiesz, ze lubię się z tobą przytulać, 

wiesz, że lubię być tam, gdzie ty! 

Lecz rzeczywistość jest taka szara 

I czasem zostają nam tylko sny. 

We śnie możemy być ciągle razem, 

Możemy marzyć, możemy śnić. 

Nawet dla marzeń nawet dla snów 

Warto i trzeba i chce się żyć. 

Lecz gdy się marzy, tęskni, czeka, 

Spełnia się wreszcie wspaniały sen. 

Weźmiesz mnie kotku w swoje ramiona 

I czule powiesz: Ja kocham cię”. 

 

 


