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 „Brak nadziei jest pierwszym kamieniem, „Brak nadziei jest pierwszym kamieniem, 

który trzeba odsunąć tej nocy.”który trzeba odsunąć tej nocy.”  

Papież FranciszekPapież Franciszek  

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i drugiego człowieka.  

 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.  

Salezjanie z Polany  



Str. 2 Wśród Nas 

  „Zaszumiała w gło-

wie wiosna” to temat VI 

konkursu literackiego zor-

ganizowanego przez  Bi-

bliotekę Szkolną ZSS  

i Gminą Bibliotekę Publicz-

ną w Czarnej.  

Konkurs był przeznaczony 

dla uczniów klas II – III, IV 

– VI szkół podstawowych  

i gimnazjów, zakończył się 

06 marca 2017 roku. 

Prace konkursowe: rymo-

wanki, wiersze i opowiada-

nia były oceniane przez  

p. Barbarę Wójcik - za co 

bardzo dziękujemy. 

 

W I kategorii ucz. kl. II i III 

szkół podstawowych za na-

pisanie dwóch rymowanek 

dyplomy, nagrody i wyróż-

nienia otrzymali: 

 

I miejsce – Małgorzata 

Michno ( ZSS w Polanie) 

II miejsce – Przemysław 

Łysyganicz – Szczepanek 

( ZSS w Polanie) 

III miejsce – Mateusz Ci-

chacz  (ZSS w Polanie) 

 

Wyróżnienia otrzymali: 

Emilka Caban (ZSS w Pola-

nie), Marcin Kania (ZSS  

w Polanie), 

Ernest Krakowski (ZSS  

w Polanie), Roksana Tar-

nawska (ZSS w Polanie),  

Amelia Pisarska (ZSS  

w Polanie), Wiktoria Dyrda 

(ZSS w Czarnej). 

 

W II kategorii ucz. klas IV 

– VI szkól podstawowych   

i gimnazjów dyplomy i  na-

grody otrzymali: 

 

I miejsce – Oliwia Krakow-

ska (ZSS w Polanie), 

II miejsce – Joanna Stęp-

niewska (ZSS w Polanie), 

III miejsce – Wiktoria Ple-

zia za opowiadanie (ZSS  

w Czarnej) 

 

 Dziękujemy za 

udział w konkursie, gratulu-

jemy dzieciom i młodzieży 

posiadanych zainteresowań 

i umiejętności. 

    Szczególne podziękowa-

nia kierujemy do nauczycie-

li: P. Anny Stępniewskiej   

i Krystyny Pisarskiej  oraz 

rodziców za wspieranie 

dzieci w rozwijaniu ich za-

interesowań i talentów lite-

rackich. 

 

Urząd Gminy w Czarnej 

  

Wyniki konkursu literackiegoWyniki konkursu literackiego  

Nagrodzone prace w kategorii rymowanka (pisownia oryginalna) 

I miejsce 

Zaszumiała w głowie wiosna                                      Wiosna idzie, śpioszki wstają 

Taka piękna i radosna,                                                Do roboty się zbierają. 

Bo nam ptaszki tu śpiewają                                        Tylko niedźwiedź jeszcze śpi! 

I na drzewkach zasiadają                                            Chodź! Obudźmy go: raz, dwa, trzy! 

 

II miejsce 

Zaszumiała w głowie wiosna!                                     Że jesteś taka miła i radosna wiosno 

Fajna i radosna!                                                           Że z tobą jest tak fajnie i beztrosko 

Czy ktoś widział wiosnę?                                           Malujesz świat pięknymi kolorami 

Tak! Przebiśnieg i pierwiosnek.                                 Czy długo zostaniesz z nami? 
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III miejsce 

Zaszumiała w głowie wiosna – bardzo piękna  
i radosna! 

Cóż to? Zima? Nie to wiosna! Taka wielka jak 
ta sosna! 

Taka piękna i radosna! 

Ta Nasza Wiosna! 

 

Czy ktoś widział Wiosnę? Nie? 

Śliczny kwiatek, biały kwiatek to przebiśnieg. 

To jest rycerz wiosny, zwiastun jej radosny 

Gdy go gdzieś spotkamy, wiosnę przywołamy. 

 

I miejsce 

 

Kiedy zima już odchodzi, 

rzeką płyną lody, 

śnieg się topi, idzie ciepło 

w prognozie pogody. 

 

Świat się budzi już do życia, 

wstały też niedźwiedzie,  

rośnie trawa, kwitną kwiaty, 

Będzie wiosna – będzie! 

 

Piękne ptaki powracają 

Z dalekiej podróży. 

Skąd wiedziały, że już pora? 

Co tam wiosnę wróży? 

 

Ciepło, słońce, pachną kwiaty, 

ptaki wciąż ćwierkają, 

„Zaszumiała w głowie wiosna”, 

Wszyscy ten stan znają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce 

 

Zaszumiała w głowie wiosna (ballada o słowiku) 

W ogrodzie słowik czeka, 

by obudzić serce człowieka, 

żeby poczuł to, co on, 

miłość, piękno i wiosny woń 

 

By zobaczył białą chmurę, 

drzewo, które zwyciężyło wichurę, 

małą mrówkę pracowitą, 

starca siejącego żyto… 

 

Ptaki wracające w kluczu razem, 

szarą myszkę schowaną za ołtarzem 

 

By poczuł zapach kwitnącej jabłoni, 

krople deszczu na ciepłej dłoni, 

mokrą ziemię spulchnioną ręką troskliwą, 

żeby dostrzegł podmuch wiatru śmiejącego się 
żywo 

By nie patrzył jak konsument, 

Pamiętał, że siła to nie argument… 

 

W ogrodzie słowik jeszcze czeka, by 

Obudzić pierwszy uśmiech, pierwsze wzruszenia 
łzy 

 

By człowiek, człowiekowi zamiast wilkiem 

był człowiekiem, 

By splatał relacje, jak tkaninę tka krosno, 

By zamiast winem upijał się wiosną! 

Nagrodzone prace w kategorii wiersz (pisownia oryginalna) 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800. 

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie  
w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego 
owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi 
do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze 
otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie naj-
lepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął 
tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy 
się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości  
w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i naro-
dowym. Współczesność ciągle  domaga się od nas świadectwa, że 
rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim 
złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości 
można budować lepszą przyszłość.   

2. Dziś Msza Święta jeszcze o godz. 11.00.  Jutro drugi dzień świąt – 
Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała 
przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim 
w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je 
sprawować o godz. 8.00 i 11.00. Zachęcam także, o ile to możliwe, 
do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkano-
cy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obej-
rzeć wystrój grobów Pańskich. 

3. Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych do puszek przed 
kościołem złożymy ofiary na wydziały teologiczne i uczelnie kato-
lickie w Polsce. 

4. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może prze-
chadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy 
grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni 
w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwych-
wstaniu.  

5. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę 
Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia. 

6. Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu w Krakowie wy-
dał płytę „Nieśmiertelni”, która jest poświęcona prześladowanym 
chrześcijanom. Zapraszamy do oglądania transmisji z koncertu na 
antenie TVP 1 w Niedziele Wielkanocną o godz. 17.30. Szczegóły 
na stronie www.nieśmiertelni.swm.pl.  


