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Wstęp
Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów do literackiej zabawy w ramach
III Szkolnego Konkursu Literackiego. Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem „Widzę, czuję, opisuję…”. Uczniowie mieli za zadanie napisanie
fraszki o szkole. W ten sposób organizatorzy projektu edukacyjnego postanowili uczcić 75-lecie powstania naszej szkoły, które świętujemy
w tym roku szkolnym. Inspiracją do przeprowadzenia konkursu było
odnalezienie w „Kronice szkoły” z roku szkolnego 1989/1990 fraszek
o szkole, napisanych przez uczniów na potrzeby szkolnego koła gazetek
„Rezonans”. Jedna z tych fraszek wykorzystana została jako motto
w niniejszej publikacji pokonkursowej.
III Szkolny Konkurs Literacki „Widzę, czuję, opisuję...” zorganizowany został przez nauczycielkę bibliotekarkę Jadwigę Jezierną i nauczycielki języka polskiego Monikę Stępniak-Jankowską i Klaudię Walczak.
W ramach projektu nauczycielki języka polskiego przeprowadziły
lekcje dla uczniów na temat metodologii pisania współczesnych fraszek
i regulaminowych założeń konkursu, wykorzystując prezentację multimedialną przygotowaną przez bibliotekę szkolną na potrzeby jego promocji. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z dobrymi przykładami
współczesnych fraszek, napisanych przez autorów takich jak np.: Jan
Sztaudynger, Antoni Słonimski, Ludwik Jerzy Kern, Wiesław Brudziński,
Gabriel Karski i inni. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, żywo komentując prezentowane utwory.
W Konkursie udział wzięło 148 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi z 14 klas: I A, I B, I E, II A, II B, II D, III A, III D, III TA,
III TC, III TD, IV TC, IV TD, IV TF. Zgłosili oni do konkursu 263 fraszki.
W publikacji pokonkursowej zaprezentowane zostały cztery nagrodzone i trzy wyróżnione fraszki W opracowaniu znalazło się dodatkowo
39 utworów wskazanych do publikacji przez członków Komisji Konkursowej. Całość zilustrowana została fotografiami wykonanymi specjalnie na
potrzeby tej publikacji przez uczniów klasy IV TA - Filipa Golenia, Mateusza Kotowskiego i Huberta Piotrowskiego.
Napisanie dobrej fraszki wydaje się zadaniem łatwym i przyjemnym. Wystarczy zastosować rymy, dodać trochę humoru lub satyry oraz
podsumować całość celną puentą. Czy jednak tak jest na pewno? Przekonali się o tym nasi uczniowie. Okazało się, że nie jest to proces ani
taki łatwy ani szybki, jak większości wydawało się na początku.

Niektórzy uczniowie nawet w humorystyczny sposób przedstawili we
fraszkach swoje zmagania z literacką materią. Jednak najważniejsze
jest, że młodzież podjęła wyzwanie i włożyła wiele serca w proces twórczy. Zgodnie z hasłem konkursu Widzę, czuję, opisuję… uczniowie przedstawili we fraszkach swoje spostrzeżenia i odczucia na temat szkolnej
rzeczywistości.
W zgłoszonych do konkursu fraszkach nie brakuje humoru, satyry
i celnych puent. Poruszane są tematy związane bezpośrednio z życiem
szkolnym, dotyczące: lekcji, frekwencji, kartkówek, prac domowych,
sukcesów i porażek edukacyjnych oraz życia towarzyskiego. Widoczne są
emocje związane z nauką, ocenianiem, czy postrzeganiem ucznia przez
nauczycieli. We fraszkach uczniów pojawiły się takie przedmioty jak:
elektrotechnika, fizyka, biologia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, mechatronika i wychowanie fizyczne.
Uczniowie piszą o zmęczeniu, niewyspaniu, uciążliwościach porannego wstawania i dojazdach do szkoły. W wielu fraszkach pojawia się
uczucie stresu szkolnego i towarzyszące mu obawy związane ze swoją
przyszłością.
Uczniowie barwnie opisują przerwy międzylekcyjne i zakupy w sklepiku szkolnym oraz automatach spożywczych. Bohaterem fraszek stają
się dzwonek na przerwę, „labirynty” korytarzy szkolnych i schody z panującym na ich ściskiem i pośpiechem.
Uczniowie zwracają uwagę, że szkoła jest miejscem niezwykłym ze
względu na poznanych ludzi. Opisują rodzące się przyjaźnie i głębsze
uczucia oraz liczne rozterki wewnętrzne.
Wśród fraszek zgłoszonych do konkursu nie brakuje utworów,
w których poruszany jest temat nauki zdalnej i rygorów związanych
z pandemią covid-19.
Dziękujemy
wszystkim
uczniom,
w konkursie na napisanie fraszki o szkole.

którzy

wzięli

udział

Organizatorzy
Jadwiga Jezierna, Monika Stępniak-Jankowska, Klaudia Walczak
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Fraszki nagrodzone

I MIEJSCE

Dawid Zargaryan

Omawianie Ferdydurke

Wpłynąłem na ulice neonowe miasta
Tokio. Niech mój zachwyt wzrasta!
Śród tłumów szumiących, śród sushi zapachu
omĳam kolorowe światła gmachów.
Budzę się, otwieram oczy:
po klasie pani od polskiego kroczy.
„Pupa, gęba, łydka” najważniejszą sprawą.
Kto mi powie, co jest snem, a co jawą?
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I MIEJSCE

Dawid Zargaryan

Szkolny sklepik

PRL trzydzieści dwa lata za nami,
a kolejki się ciągną korytarzami.
Ktoś by pomyślał, że to przychodnia.
Ja - tu po bułkę przychodzę co dnia.
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II MIEJSCE

Marek Zarychta

O świętych w okresie pandemii
Szok i niedowierzanie, pandemii kolejna fala,
a za jej przyczynę, wina spada na nas,
bo higiena być musi, myj ręce, chodź w masce,
może by było łatwiej, gdyby przy umywalce,
zamiast wody było mydło? Pożalić się nie ma komu,
bo maska jest, co z tego, że w domu,
albo wisi na brodzie, wolny nos i usta,
wirus to przecież ściema, ot, przesłanka pusta.
Winni są tylko jedni– wszyscy ci uczniowie.
Katar jest - nie chodzić. Najważniejsze zdrowie.
Starsi są mądrzejsi. Rzecz to jest bezsprzeczna.
Jak nie zdasz to nie zdasz. Szkoła ma być bezpieczna.
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III MIEJSCE

Łukasz Duczmański

UFO

niby zwykła sala, lecz informatyczna
a w niej rzecz się dzieje fantastyczna
to kosmici nie z tej ziemi
pewnie z Marsa przylecieli
profesora podrzucili
i do domu wnet wrócili
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WYRÓŻNIENIE

Szymon Czyżewski

Żywot ucznia
Szkoła dostarcza mi wielu ważnych informacji,
by moje życie nie było pasmem lekarskich konsultacji.
Czytam, co to sen zdrowy,
że mniej niż osiem godzin snu, ma mi nie przychodzić do głowy!
Czytam, co to żywot bezstresowy,
żeby wieść spokojne życie i oszczędzać swój układ nerwowy!
I tak podręcznik krzyczy, prawi zapiekle,
a wizja drzemki na nim wygląda coraz bardziej ponętnie.
Moja głowa bezwładnie wpada między kartki,
a kręgosłup tęskni do materaca, do poduszki i jej koleżanki.
Rano ledwo wstaję bardzo niewyspany
i biegnę na autobus, pytaniem „czy zdążę?” zestresowany.
A przecież:
Czytałem, co to sen zdrowy,
że mniej niż osiem godzin snu ma mi nie przychodzić do głowy!
Czytałem, co to żywot bezstresowy,
żeby wieść spokojne życie, lepiej nie przychodzić do szkoły!
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WYRÓŻNIENIE

Patryk Wojtas

Na pandemię

Powinieneś założyć maseczkę
no chyba, że zaczniesz jeść bułeczkę.
Napicie się czegoś to też rozwiązanie,
ale to tylko zbędne problemów stwarzanie.
Pamiętaj też: przed wejściem do klasy umyj ręce,
bo jeśli tego nie zrobisz, to dostaniesz po szczęce.
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WYRÓŻNIENIE

Rafał Zygmunt

Niechęć do matematyki
Gdyby matematyka swe królestwo miała
Robiłbym wszystko, żeby abdykowała

13

Fraszki wybrane

UCZESTNIK KONKURSU

Maciej Cynkier

Kiedy się zmieni ta norma:
Co minister to reforma.

Wiktoria Adamczyk

Młody poeta
Dobrowolnie, lecz wbrew mej mocy
każą wiersze pisać po nocy.

Jakub Krzemiński

Fraszka o uczniach
W drzemaniu uczniowie doszli do perfekcji
W szczególności na lekcji
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UCZESTNIK KONKURSU

Wiktoria Czechowicz

Pokusa

Wielka moja pokusa
patrzenie ciągłe w „Librusa”.
Czy matematyka już wpisana,
czy na WF muszę wstawać od rana,
czy zastępstwo jakieś wpadło,
czy nagle jutro rozboli mnie gardło.
A może nagle mój laptop zaleje się kawą
i tylko wspomnienia po tym zostaną.
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UCZESTNIK KONKURSU

Kacper Baranowski

Uczeń i nauka
Uczeń dużo czasu
Nauce poświęca
Choć chęć do wybryków
Drzemie w nim dziecięca

Miron Marcinkowski

Energylandia
Popalone bezpieczniki
W sprawdzianów wpadamy wnyki
Budujemy Graetza mostek
Ocenowy rollercoaster
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UCZESTNIK KONKURSU

Wojciech Zawieja

Wspaniała szkoła, chwilę za nią politechnika,
co wtorek podwozi mnie do niej mój kolega z mechanika.
Różnorodne społeczeństwo, ciekawe i śmieszne jednostki,
słaby jestem w szukaniu rymów, więc opowiem ciekawostki.
Pierwsza - chodził tu kiedyś mój kochany dziadek,
druga - raz wysypałem na korytarzu mój cały obiadek.

18

UCZESTNIK KONKURSU

Adam Ruszkiewicz

Szkoła to zabawa w chowanego…
Szkoła to zabawa w chowanego,
gdzie musisz odnaleźć swojego bliźniego.

Patryk Ruzicki

Kartkóweczki
Gdy nauczyciel mówi „wyciągamy karteczki”
od razu pod ławką chowamy główeczki.

Krzysztof Kucharski

Lenistwo
Chodzić do szkoły?! Po co to komu?
Przecież najlepiej jest uczyć się w domu.
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UCZESTNIK KONKURSU

Mikołaj Rusołowski

Moja szkoła

Tematem tej fraszki jest moja szkoła,
jednak nie wiem, czy napisać ją zdołam.
Wydaje się proste, jednak bywa tak,
że w mojej głowie pomysłów jest brak.
Opowiem zatem o nauczycielu,
który z pewnością jest ulubieńcem wielu.
Gra on chętnie w szachy oraz robi zdjęcia,
gdyż są to jego ulubione zajęcia.
Nazwisko ma na "P", a imię na "S",
jego idolem jest chyba Euklides.
Gdybym miał powiedzieć jaki on jest,
powiedziałbym pewnie, że jest... „the best”.
Czas już skończyć pisanie tej fraszki,
aby uniknąć lirycznej porażki.
Dlatego na tym ten utwór zostawiam
oraz Pana S.P. pozdrawiam!

20

UCZESTNIK KONKURSU

Mikołaj Jabłoński

Chodzę do szkoły,
pomimo zmęczenia.
Bez chwili spokoju,
bez chwili wytchnienia.
Uczę się ciągle,
choć nie jest to łatwe.
Zjadłbym kolację,
a piszę fraszkę.
Zadanie to krótkie,
lecz proste nie jest wcale.
Chyba bym wolał
obliczać jakieś skale.
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UCZESTNIK KONKURSU

Paweł Gawinowski

Szkoła
Chcę dziś iść do szkoły
Słońce znowu świeci
Wiem, że się nauczę
Bardzo ważnych rzeczy

Paulina Kamińska

Polonistka
Kocha koty każdej rasy,
małe i te wielkiej masy.
Gdy jaguara parkuje pod szkołą,
jedni się cieszą, inni się boją.
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UCZESTNIK KONKURSU

Marcin Cynkier

Jak w szkole
Od poniedziałku do piątku chodzę do szkoły,
choć nie zawsze z tego powodu jestem wesoły,
Ćwiczę swój umysł i zgłębiam tajniki
m.in. polskiego i matematyki.
Na sprawdzianach się gimnastykuję,
żeby dostać piątkę a nie dwójkę.
Nie zawsze mi to wychodzi
ale to nic nie szkodzi.
Ważne, że lubię moją szkołę
i towarzystwo Kolegów wesołe.
Nauczyciele też są spoko
i dzięki nim mierzę wysoko!
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UCZESTNIK KONKURSU

Marcin Cynkier

Równowaga
I nauka i zabawa
to fajna sprawa.
W weekend gry, spotkania
i tak do wczesnego rana.
Potem czas zabawki odłożyć na półki
i powtarzać do szkoły regułki.
W szkole sprawdziany i klasówki
więc nie można mieć tępej główki.
Ale nauka popłaca,
ponieważ po szkole czeka nas praca.
A im lepsza praca,
tym lepsza płaca,
więc ostatecznie nauka się opłaca!
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UCZESTNIK KONKURSU

Amelia Piasecka

Szara codzienność
Nauczyli nas wszystkiego
a nie życia codziennego.
Wzory i zakresy
to życia nie cieszy.

Michał Pawłowski

Motywacja
Moja motywacja?
Pieniądze, Szczęście, Praca.
Twoja motywacja?
Teleportacja.
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UCZESTNIK KONKURSU

Bartłomiej Sośnia

Oceny
Jedynek pięć, sprawa przejmująca.
Jeszcze jedna, będzie celująca.

Igor Sadło

Przykryta psychika
Szkoło, droga szkoło, co edukację szerzysz.
Ma psychika nie siada, ponieważ już leży.

Marek Majchrowicz

System
System sprawia, że wszystko jest okrutne.
Życie w dobrej szkole staje się smutne.
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UCZESTNIK KONKURSU

Zuzanna Dałek

Nasza szkoła
Choć nie jestem humanistką,
ani przyszłą polonistką
to zadanie mam bojowe
napisać fraszkę o mojej szkole.
Szkoła nasza jak już wiecie
znana jest w całym powiecie.
Kształci bowiem ludzi młodych
w naukach ścisłych uzdolnionych.
Stąd wywodzą się dobrzy informatycy
tacy komputerowi fanatycy.
Po maturze opuszczają szkołę dumnie
i szturmują wyższe uczelnie tłumnie.
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UCZESTNIK KONKURSU

Jakub Kozłowski

Lekcje
Na polskim dzieła Mickiewicza pilnie omawiamy
Podczas WF-u mózg nasz dobrze dotleniamy
A nawet jeśli przyjdzie pora
Nie sprawi nam problemów wymiana kondensatora

Miłosz Potoniec

Hydraulik
Wszyscy chcą szkołę szybko porzucić,
maturę napisać i książki wyrzucić.
A gdy czas nas zmieni w robocze woły,
chętnie przybiegniemy w podskokach do szkoły.
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UCZESTNIK KONKURSU

Filip Ciesielski

Wesoły informatyk
Zawsze uśmiechnięta i wąsata mina,
gdyż nie ma informatyka nad Pana Rosina!

Eryk Wielgus

Nauka zdalna
Wszyscy o to prosimy błagalnie
raz jeszcze „dwa tygodnie” zdalnie.

Kacper Ławniczak

Włóczęga
Na kartkówkę się nie nauczył,
Bo po mieście się włóczył.
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UCZESTNIK KONKURSU

Wiktoria Czechowicz

Korytarz
Gdy dzwonek zadzwoni
ogrom techników się wyłoni.
Będą szli strasznie wolno
i pomimo, że mi nie wolno,
to krzyknęłabym na nich bezradnie,
bo męczy mnie to zwyczajnie.
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UCZESTNIK KONKURSU

Ksawier Cieślak

Automat
Gdy transakcja odrzucona
pół kolejki już wkurzona.
Długiej przerwy im nie starczy,
każdy w twoją stronę warczy.

Michał Garnys

Fraszka o szkole
Kiedy dzwonek słyszą z ławki
wszyscy cieszą się z tej łaski.
Każdy woła ole, ole,
bo już wolne ma tu w szkole.
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Uczestnik konkursu

UCZESTNIK KONKURSU

Paweł Miszczak

Nazywam się 38
tłuste włosy; brzuch opasły,
moje nadzieje płomienne
niczym jakby listopada czwartego płomyczki zgasły,
znów widzę apatyczne dusze,
nazywam się trzydzieści osiem,
bo na ulicy trzydzieści osiem kocham i cierpię katusze.
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