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Podjêli siê dialogu z rzeczywistoci¹

68 autorów wziê³o udzia³ W tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Literacko-Plastyczno-Fotograficznego Dialog z rzeczywistoci¹. Od 7 lat organizowany jest on przez Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gostyniu.
Podsumowanie konkursu mia³o miejsce w auli ZSO 7 lutego. Nades³ano a¿ 187 prac. Przekazali je uczniowie piêciu gimnazjów: z Pogorzeli, Piasków, Pêpowa, Zimnowody i G1 w Gostyniu oraz dwóch
(oprócz ZSO) szkó³ ponadgimnazjalnych ZSR w Grabonogu i ZSZ
w Gostyniu.
 W ci¹gu kilku lat nasz konkurs rozwija³ siê. Zaczynalimy od
dwóch kategorii. Dzi na konkurs mo¿na nadsy³aæ tak¿e prace fotograficzne i poetyckie. Okazuje siê, ¿e te dzia³y ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Zaproponowalimy
udzia³ w naszym konkursie tak¿e
uczniom szkó³ podstawowych. Niestety, w tym roku nie nades³ano w
tej kategorii ¿adnych prac  mówi
Justyna Niedziela, polonistka w
ZSO.  Ka¿dego roku do oceny prac
konkursowych przystêpujmy z niezmiennym zainteresowaniem i zaintrygowaniem form¹, zabiegami
kompozycyjnymi, które uczestnicy
wybieraj¹, ale tak¿e pochylamy siê
z uwag¹ nad refleksjami, które m³odzi artyci formu³uj¹ i prezentuj¹ w
kategorii literackiej, plastycznej czy
na fotografiach.
Prace uczestników ocenia³a komisja w nastêpuj¹cym sk³adzie: prace
literackie  Justyna Jurdziñska, Karina Szymankiewicz i J. Niedziela;
prace plastyczne  Romana Bartosz; fotografie  Witold Misiaczyk
i ks. S³awomir Kostrzewa. Wrêczenia nagród dokonali dyrektor ZSO
Lucyna Têga, Anna i Tadeusz Porzuckowie z Fundacji Absolwent,
wicestarosta Janusz Sikora oraz polonistka J. Jurdziñska.
W trakcie spotkania po³¹czonego z wystaw¹ prac plastycznych
laureatów nagrodzeni w dziedzinie prozy i poezji zaprezentowali
fragmenty swoich wierszy lub opowiadañ.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ksi¹¿kowe oraz dyplomy.
Tekst i zdjêcie:
EL¯BIETA ULATOWSKA
***
Laureaci konkursu:
Poezja:
Szko³a ponadgimnazjalna: I  Zuzanna Janicka (ZSO Gostyñ), II 
Katarzyna Kamierczak (ZSO Gostyñ). Gimnazjum: I  Natalia Urna
(Zimnowoda), II  Michalina Chudziñska (Pêpowo).
Proza:
Szko³a ponadgimnazjalna: I 
Tomasz Krystkowiak (ZSO Gostyñ), II  Arkadiusz Paloszczak
(ZSR Grabonóg), III  Julia Pleciñska (ZSO Gostyñ). Gimnazjum: I  Jagoda Ratajczak (Pêpowo), II  Barbara Poprawa (G1
Gostyñ), III  Mateusz Mucha
(G1 Gostyñ).
Plastyka:
Szko³a ponadgimnazjalna: I 
Milena Juszczak (ZSR Grabonóg),
II  Olga Maækowiak (ZSO Gostyñ). Gimnazjum: I  Monika wi¹tek (G1 Gostyñ), II  Joanna
Pyta (Pogorzela), III  Paulina Paterek (Pogorzela) i Martyna Werwiñska (G1 Gostyñ). Wyró¿nienie: Agata Radwañska (G1 Gostyñ).
Fotografia:
Szko³a ponadgimnazjalna: I  W³adys³aw Waleñski (ZSO Gostyñ),
II  Michalina Pawlicka (ZSR Grabonóg), Monika Bonawenturczyk
(ZSR Grabonóg), III  Marika Filipiak (ZSO Gostyñ). W kategorii
gimnazjum nie wy³oniono zwyciêzców.

SPO£ECZEÑSTWO

Dopalacze wci¹¿ grone

W minionym roku w mediach pojawia³o siê wiele doniesieñ o szkodliwoci tzw. dopalaczy. Do koñca wrzenia 2010 roku by³y one
legalne i mo¿na by³o je kupiæ w specjalnych sklepach. Zakaz handlu dopalaczami na terenie Polski w du¿ym stopniu ograniczy³,
ale nie wyeliminowa³ problemu ich za¿ywania. W internecie wci¹¿ mo¿na zamówiæ dowolny dopalacz.
 W zwi¹zku z rosn¹cym zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia dzieci i cieli na terenie powiatu. Szko³om i organizatorom wypoczynku zim³odzie¿y, wynikaj¹cym z coraz powszechmowego przekazano ulotki ostrzegaj¹ce
niejszej dostêpnoci substancji o dzia³aprzed za¿ywaniem narkotyków, Ponadniu psychoaktywnym, potocznie zwanych
to do szkó³ dostarczono projekty scenadopalaczami, Wielkopolski Pañstwowy
riusza zajêæ z rodzicami pt. Nowe zaWojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznagro¿enie  dopalacze.
niu przekaza³ pismo do Pañstwowego PoPrzygotowany zosta³ tak¿e e-poradwiatowego Inspektora Sanitarnego w Gonik pt. Profilaktyka uzale¿nieñ w szkostyniu z prob¹ o podjêcie dzia³añ inforle, który mo¿na wykorzystaæ w trakcie
macyjnych w zakresie profilaktyki za¿yspotkañ z m³odzie¿¹. E-poradnik oraz inne
wania tzw. dopalaczy w rodowisku szkolmateria³y informacyjne dostêpne s¹ na
nym oraz wród organizatorów i uczeststronie internetowej psse-gostyn.pl. Inników wypoczynku zimowego  mówi Ewa
formacji mo¿na zasiêgn¹æ tak¿e pod nuUlanicka, dyrektor PSSE w Gostyniu.
merem telefonu 65 5721475.
PSSE w Gostyniu prowadzi dzia³ania
EU
edukuj¹ce m³odzie¿, rodziców i nauczyFot. archiwum

