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Fortepian Szopena
Byłem u ciebie w te dni przedostatnie
Niedocieczonego wątku
Pełne, jak Mit,
Blade – jak świt…
– Gdy koniec życia szepce do
początku:
„N i e s t a r g a m C i ę j a – n i e!
– Ja… u - w y d a t n i ę ! …”.
(…)
A w tém… coś grał – i co? zmówił ton
– i co? powié –
Choć inaczej się echa ustroją,
Niż gdy błogosławiłeś ręką Swoją
Wszelkiemu akordowi –
A w tém… coś grał – taka była
prostota
Doskonałości Peryklejskiej,
Jakby starożytna która Cnota,
W dom modrzewiowy wiejski
Wchodząc, rzekła do siebie…
Cyprian Kamil Norwid

Projekt okładki – Sylwester Warański

Z okazji dnia kobiet, życzę Ci w szczególności dużo zdrowia.
Niech uśmiech na twojej twarzy zawsze gości,
a życie nie sprawia trudności.
Niech wiatr pieśń niesie ci radosną,
abyś zawsze czuła się jak wiosną.
Wśród pachnących kwiatów i śpiewających ptaków.
Aby motyle na dłoni ci siadały i najskrytsze marzenia spełniały.
Aby ptaki po niebie latały i twojego szczęścia szukały.
Żeby z twoich oczu leciały tylko radosne łzy,
tak jak wiosną pachnące bzy.
W trudnych chwilach niech gwiazdy nad tobą czuwają
i właściwą drogę wybrać pozwalają.
One nie pozwolą nigdy ci zginąć
i żadnego szczęścia ominąć.

W starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono Matronalia, święto
związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością możemy uznać jako
pierwowzór Dnia Kobiet. Początek tego święta sięga 1857 roku, kiedy w Nowym Yorku
kobiety w fabryce bawełny zorganizowały strajk i domagały się krótszego dnia pracy oraz
takiego samego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni.
W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w dniu 20
lutego 1909 roku, później ten zwyczaj przyszedł do Europy, początkowo do Austrii i Danii,
później do Niemiec i Szwajcarii. W Polsce Dzień Kobiet został zauważony dopiero po II
wojnie, ponieważ święto pasowało do socjalistycznej propagandy. W zakładach pracy były
życzenia i prezenty – rajstopy, mydełko albo kawa i obowiązkowo symboliczny goździk,
którego odbiór każda pracownica musiała pokwitować.
Wojciech Niemyt i Tomasz Wojewoda

Marzec pięknie się wystroił,
Marzec pięknie się wystroił,
W kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą
Pyta: jakie dzisiaj święto?...
Zapamiętaj sobie - dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!

STATUETKA
Sama statuetka Oscara przedstawia
trzymającego oburącz miecz
krzyżowca rycerza, stojącego na
postumencie zwieńczonym rolką
taśmy filmowej złożonej z pięciu
szprych symbolizujących
najważniejsze branże filmowe:
aktorzy, scenarzyści, reżyserzy,
producenci i technicy. Twórcą tej
najbardziej rozpoznawalnej
nagrody na świecie jest Cedric
Gibbons, który, jak głosi anegdota,
naszkicował ją na serwetce podczas
wyjątkowo nudnego bankietu.
Oskar waży ok. 3,9 kg i mierzy 35
cm wysokości. Został wykonany z
brązu pokrytego 14-karatowym
złotem.

OSCARY po raz pierwszy
wręczono 16 maja 1929 roku w
Kwiecistym Pokoju hotelu
Hollywood Roosevelt. Są one
przyznawane przez Amerykańską
Akademię Sztuki i Wiedzy
Filmowej do dnia dzisiejszego po
raz 82.

Na przykład w tym roku 3 statuetki otrzymał
film "Avatar" w kategoriach:

SCENOGRAFIA

ZDJĘCIA

EFEKTY SPECJALNE

Wojciech Niemyt i Tomasz Wojewoda

OBCHODY ROKU CHOPINOWSKIEGO W NASZYM OŚRODKU

1. Wycieczki po Poznaniu śladami Chopina.
2. Warsztaty teatralne „Z Chopinem”.
3. Gazetki ścienne poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
4. Lekcje wychowawcze na temat Chopina (pogadanki w grupach).
5. Udział w spektaklu teatralno-muzycznym w CK Zamek.
6. Konkurs wiedzy o Chopinie.
7. Konkurs poetycki związany z osobą Fryderyka Chopina.
8. Chopin w gazetce Wózek – dodatek specjalny.
9. Chopin w filmach.
10. Malarstwo z Chopinem.
11. Uroczysta kolacja przy muzyce Chopina.
12. Wyjścia na koncerty Chopinowskie organizowane w mieście.
Te i wiele innych atrakcji związanych z obchodami roku Chopinowskiego
wkrótce w naszym Ośrodku. Niektóre z nich już w marcu. Serdecznie zapraszamy
wszystkich uczniów do udziału w konkursach i wyjściach do teatru, kina oraz do
udziału w wycieczkach.
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