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Kwiecień 

 

Po niebie pędzi chmur konnica 

I mruczą dzikie zwierzęta. 

Drzew nagie szczyty gnie wichrzyca 

I zmiata kurz jak na święta. 

 

Kwietniowa burza niecierpliwa 

Spieszy krokami wielkiemi 

I w pochód cały świat porywa, 

Deszcz bębni marsza na ziemi. 

 

Wszystko doboszem się zachwyca, 

Śmieją się zmokłe dziewczęta 

Po niebie pędza chmur konnica 

I mruczą dzikie zwierzęta. 

                                      Leopold Staff 



    

                

Wielkanoc 
 

 

To najważniejsze i najstarsze 
święto chrześcijaństwa, obchodzone 
na pamiątkę Zmartwychwstania 
Chrystusa. Obchody religijne 
Wielkanocy rozpoczyna odbywająca 

się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele 
katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – 
jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w 
gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie 
życzeń.  

Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu               
i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości 
(symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych).               
Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe 
obrzędy (święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-
dyngus).  
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są 
niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów.  

Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle 
przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekali na 
odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach 
pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są 
bardziej radosne. 

 

  
Patrycja Łuczak 



 

 

Muzyczna wiosna w Ośrodku 
    

Ludowe przysłowie głosi: „Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada” a, Ŝe do 
świąt juŜ bardzo blisko, to wypatrujemy wiosennej pogody. 
  

Dziś, w imieniny Hilarego, 16 marca 2015 podnieśli nas na duchu przybyli do auli goście i 
uczniowie biorący udział w IV edycji Muzycznej Wiosny oraz konkursu „Gramy w zielone”, 
zorganizowanego przez samorząd uczniowski pod wodzą pani Hanny Gawrońskiej. Uroczystość 
poprowadziła Zuzanna Pilarska, która specjalnie na tę okoliczność zagrała rolę komentatora 
serwisu informacyjnego p.t „Wiosenne przesilenie”. Jako profesjonalistka , szybko przekazała 
wiadomość z Zespołu Szkół Muzycznych i zapowiedziała występ zespołu muzyków, którzy 
zaśpiewali wiosenne piosenki. W wykonaniu Adrianny Krzak, Aleksandry Marcinkowskiej oraz 
Ilony Korbas  usłyszeliśmy „Dobranoc panowie”, „Pod papugami” oraz „W czasie deszczu dzieci się 
nudzą”. Natomiast ich koledzy Krzysztof Kuśmierek i Filip Chojnacki zasłynęli brawurowym 
wykonaniem coovera „The Flinstons” 
  

Drugim punktem Muzycznej Wiosny był występ chóru Canticum Novum, którego 
dyrygentka pani Sławomira Raczyńska zaprosiła słuchaczy do wysłuchania „Vois tur ton chemin”z 
filmu „Pan od muzyki” i trzeba przyznać, Ŝe muzyka ta wzruszyła nas i przywiodła swoją 
łagodnością do rzeczy miłych i dobrych. California Dreams czyli druga propozycja Canticum 
pobudziła wszystkich do miarowego klaskania i rytmicznych przytupów, zresztą jak tego nie 
czynić, skoro chór w tak licznym gronie zebrany, daje z siebie wszystko. 
  

Jako trzeci wystąpił zespół „Pastel” czyli Damian Kroma, Bartosz Sadłocha, oraz Mikołaj i 
Damian Kandulscy, osobiście zapowiedziani przez Piotrka Sadłochę, który zaprosił tę dynamiczna 
kapelę. Niekwestionowanym przebojem tego wykonawcy został utwór z repertuaru zespołu Łzy 
„Agnieszka juŜ dawno tutaj nie mieszka” Śmiało moŜna powiedzieć, Ŝe bawiła się przy nim cała 
sala, przy dominującym aplauzie panien z Marcinka. 
  

Drugą część Muzycznej Wiosny zdominowali „zieloni ludzie” czyli uczniowie, którzy 
postanowili „zagrać w zielone” i wziąć udział w zabawie. Jury złoŜone z przedstawicieli gości i 
organizatorów dokonało oglądu wszystkich zielonych strojów i postanowiło ogłosić następujący 
werdykt: 

Oto wyniki prac jury III konkursu Gramy w zielone. 
III MIEJSCE w konkursie Gramy w zielone zdobyła Anna Tuliszkiewicz 
II MIEJSCE w konkursie Gramy w zielone jury przyznało Piotrowi Sadłosze. 
I MIEJSCE i tytuł laureata konkursu Gramy w zielone 2015 otrzymała Klaudia Czabajska. 

Fanfary dobiegające z głośników obwieściły jeszcze jednego zwycięzcę. 
W kategorii druŜynowej bezapelacyjnie wygrała klasa 2 s, która zgromadziła 131 zielonych 
przedmiotów! 

Zupełną i całkowicie nieprzewidywaną niespodzianką na zakończenie koncertu było 
wystąpienie Poli Przyłuskiej, która zaśpiewanym przez siebie wiosennym utworem dała popis 
swoich umiejętności wokalnych i artystycznych. Brawo za odwagę i umiejętności! 
A potem były podziękowania, ciepłe słowa, uśmiechy i zaproszenia. Muzyczna Wiosna tak mocno 
zagościła juŜ w programie artystycznym Ośrodka, Ŝe niektórym trudno byłoby wyobrazić sobie 
marzec bez niej. BliŜej nam do wiosny w pogodzie i naszych sercach… 
                                                                                                       Hanna Kaczmarek 

    

    

    



 
 

Przysłowia mądrością narodu… 
  
 Marzec i kwiecień to także miesiące, dzięki 
którym powstało wiele przysłów i porzekadeł. Kilka 
z nich prezentujemy poniżej. 
  

� W marcu jak w garncu. 
� Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 
� Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 
� Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 
� Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 
� Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 

Zakochać się – o tym marzy chyba kaŜdy. A znaleźć miłość w mieście 
zakochanych, w którym kaŜdy most ugina się pod cięŜarem kłódek przypinanych w 
imię miłości właśnie? Doświadcza tego Anna, bohaterka powieści dla młodzieŜy, 
choć początkowo nic nie układa się po jej myśli. Czy tytułowy pocałunek stanie się 
faktem? Czy ParyŜ przyniesie Annie szczęście? 

 

(Stephanie Perkins: Anna i pocałunek w ParyŜu) 
 
Coś dla miłośników kryminałów – nowa powieść niemieckiego mistrza 

gatunku. Andreas Franz przenosi nas w codzienność małej miejscowości pod 
Frankfurtem, codzienność, która zostaje zakłócona tajemniczą zbrodnią: ginie 
nastolatka, a przyczyną zgonu są rany zadane noŜem… Rany, które tworzą na 
ciele dziewczyny makabryczny „rysunek”. Komisarz Julia Durant musi rozwiązać 
zagadkę, by zło zostało ukarane. 

 

(Andreas Franz: Z zimną krwią)  
 

Barbara Nowak 
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