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Rok 2021 

kwiecień 
numer  VII 

 

 

 

 

 
 
Kwiecień to 

czwarty miesiąc w  stosowanym 

w Polsce kalendarzu gregoriańskim.   

Miesiąc ten ma  30 dni. 

Święta obchodzone w kwietniu 
bieżącego roku: 

 

1 kwietnia -Prima Aprilis, 
 
4-5 kwietnia- Święta 
Wielkanocne, 
 
7 kwietnia- Dzień Pracownika Służby  
                  Zdrowia , 
12 kwietnia- Międzynarodowy Dzień  
                Lotnictwa i Kosmonautyki, 
22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień  
                   Ziemi, 
23 kwietnia- Światowy  Dzień  
                Książki i Praw Autorskich. 
 
 
 
Najpopularniejsze   imieniny 
w kwietniu: 
 

✓ Grażyna, Irena, 
✓ Franciszek, Antoni, 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Znak zodiaku urodzonych w  kwietniu 

to Baran (do 19 kwietnia)  a  potem 

Byk. 

Horoskop: 

(Baran 21.03.-20.04.): Dumni i od-

ważni. Odznaczają się wszechstronnymi 

zdolnościami  i niezwykłą energią. 

W uczuciach są stali i wierni. Można na 

nich polegać w przyjaźni lub w trudnych 

sytuacjach. 

(Byk 21.04.-20.05.): Mają duże ta-

lenty artystyczne oraz odznaczają się 

dobrym gustem, humorem i poczuciem 

piękna. Są bardzo uczuciowi. Nie brak 

im energii i sił w życiu codziennym. 

 

 

 
 

✓ Ryszard, Augustyn, 
 

✓ Ireneusz, Zbigniew, 
✓ Pankracy, Wojciech 
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Polskie przysłowia ludowe na 
kwiecień 

• 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. 

Prima aprilis, dzień żartów – obyczaj 

obchodzony pierwszego dnia kwietnia 

w  wielu krajach świata. Polega on na 

robieniu żartów, celowym 

wprowadzaniu w błąd, nabierania 

kogoś, konkurowaniu w próbach 

sprawienia, by inni uwierzyli w coś 

nieprawdziwego. Tego dnia w wielu  

mediach pojawiają się różne żartobliwe 

informacje. 

Wielkanoc:  

symbole i zwyczaje 
 

 
 
Święta wielkanocne mają bogatą 

tradycję. Są niezwykle barwne, 

towarzyszy im wiele obrzędów.  

Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze 

święto chrześcijaństwa, początkowo 

w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru 

w Nicei (325 roku) w pierwszą niedzielę 

po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 

Palemki na szczęście 

 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą 

Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną 

lub wierzbną.  
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Palemki - rózgi wierzbowe, gałązki 

bukszpanu, malin, porzeczek - 

ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, 

kolorowymi piórkami. Po poświeceniu 

palemki biło się nią lekko domowników, 

by zapewnić im szczęście na cały rok. 

Połknięcie jednej poświęconej bazi 

wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte 

za obraz lub włożone do wazonów 

palemki chroniły mieszkanie przed 

nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.  

Jadło poświęcone 

 

Wielka Sobota była dniem radosnego 

oczekiwania. Koniecznie należało tego 

dnia poświęcić koszyczek (wielki kosz) 

z jedzeniem. Nie mogło w nim 

zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 

Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin 

(na znak, że kończy się post). Święcono 

też chrzan, - bo "gorycz męki Pańskiej 

i śmierci została zwyciężona przez 

słodycz zmartwychwstania", masło - 

oznakę dobrobytu - i jajka - symbol 

narodzenia. Święconkę jadło się 

następnego dnia, po rezurekcji. Tego 

dnia święcono też wodę. 

Świąteczne porządki 

 

Przed Wielkanocą robimy wielkie 

świąteczne porządki nie tylko po to, by 

mieszkanie lśniło czystością. Porządki 

mają także symboliczne znaczenie - 

wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz 

z nią wszelkie zło i choroby.  

Topienie Judasza 

 

W Wielką Środę chłopcy topili Judasza. 

Ze słomy i starych ubrań robiono wielka 

kukłę, którą następnie wleczono na 

łańcuchach po całej okolicy. Gapie 
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okładali kukłę kijami. Na koniec 

wrzucano "zdrajcę" do stawu lub 

bagienka. Wymierzanej w ten sposób 

sprawiedliwości stawało się zadość.  

Szukanie zajączka 

 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 

może być po zakończeniu wspólnego 

śniadania także wspólna zabawa - 

zwana szukaniem zajączka, czyli małej 

niespodzianki dla każdego.  

Pogrzeb żuru 

 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim 

przygotowaniem do święta. W te dni 

robiono "pogrzeb żuru" - potrawy 

spożywanej przez cały post. Kiedy więc 

zbliżał się czas radości i zabawy, sagany 

żuru wylewano na ziemię. 

           Pisanki 

 

Według podań greckich zwyczaj 

malowania jaj zapoczątkowała Maria 

Magdalena. Polska legenda mówi, 

że kamienie, którymi ukamienowano 

świętego Szczepana, zamieniły się 

w czerwone jajka. Występują jajka 

czerwone. Nie przypadkiem. Stanowią 

one zaczątek życia. W podaniu 

o Magdalenie jajko symbolizuje 

zmartwychwstałego Jezusa. Legenda 

mówi, że uradowana Magdalena 

pobiegła do domu i zobaczyła, iż jajka 

zmieniły swój kolor na czerwony. Kiedy 

obdarowywała nimi apostołów, jajka 

zamieniły się w ptaki.  
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Lany poniedziałek 

 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, 

święto lejka - to zabawa, którą wszyscy 

doskonałe znamy. Oblewać można było 

wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 

dnia panny miały większe szanse na 

zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła 

- to nieprędko znalazła męża. Wykupić 

się można było od oblewania pisanką - 

stąd każda panna starała się, by jej 

kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, 

wręczając tego dnia pannie pisankę, 

dawał jej do zrozumienia, że mu się 

podoba. 

Na Opolszczyźnie obwożono po wsi 

drewnianego, oblepionego pierzem 

koguta. Chłopcy chodzący z nim 

śpiewali najczęściej pieśni o charakterze 

kolędniczym: "Przyśliśmy to po 

śmierguście, Jeno nos do izby wpuście. 

Wasze dziouchy polejemy, Starych zaś 

uszanujemy". 

 

 

Symbol na stole i w koszyku 

➢ Jajo - króluje na wielkanocnym 

stole, jest symbolem życia 

i odrodzenia. Tradycja pisanek 

i dzielenia się święconym jajkiem 

sięga daleko w przeszłość. Już 

starożytni Persowie wiosną darowali 

swoim bliskim czerwono barwione 

jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich 

Grecy i Rzymianie. Rumuńskie 

przysłowie ludowe mówi:, "Jeśli my, 

chrześcijanie zaprzestaniemy 

barwienia jaj na czerwono, wówczas 

nastąpi koniec świata". Czerwone 

pisanki mają ponoć moc magiczną 

i odpędzają złe uroki, są symbolem 

serca i miłości. Jajko jest formą 

najbardziej doskonałą. Zawiera 

wszystkie konieczne dla odżywienia 

organizmu składniki: białko, tłuszcz, 

sole mineralne i witaminy. Ma około 

100 kalorii. 

Nazwy jaj zależą od sposobu ich 

barwienia. Jajka czerwone to kraszanki 

- od wyrazu "krasa", czyli czerwień. 

Natomiast jajka o innych kolorach 

nazywano malowankami.  Zielone 

otrzymywano przez gotowanie w wodzie 

z listkami jemioły lub młodego żyta.  
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➢ Stąd wziął się ten świąteczny 

zajączek 

Sklepowe wystawy, kartki świąteczne 

pełne są już nie tylko pisanek, ale 

i zajączków. Co ma jednak szarak do 

świąt? Czy na dobre zadomowił się w 

naszej tradycji?  

Żeby wytropić wielkanocne 

pochodzenie zajączka, trzeba się chyba 

cofnąć do starożytności i czasów 

pogańskich. Egipska Izyda przyczyniła 

się do zmartwychwstania zajączka, 

w którego ciele był bóg Ozyrys. 

W dawnej Grecji podziwiano szaraka za 

płodność, dzięki której utrzymuje się 

przy życiu. "Poluje nań każdy zwierz, 

ptak i człowiek. (...) Jedyne to ze 

wszystkich zwierzę, którego samica 

przed wydaniem płodu zachodzi 

powtórnie w ciążę" - pisze Herodot w 

"Dziejach". Jako taki zając był 

atrybutem bogini miłości Afrodyty (w 

Rzymie Wenery) i Erosa. 

Miłość to szczęście, stąd zajączek 

siedzący na obrazach u stóp pary 

symbolizował radość. Jak wiadomo, 

życie zająca nie jest zbyt długie, stąd 

zwierzątko umieszczano także jako 

emblemat przemijania na grobach.  

Kościół nieraz przejmował zastaną już 

pogańską symbolikę i tak stało się 

w przypadku szaraka. Wielkanocny 

zając jest więc zarówno znakiem 

przemijania, jak i symbolem 

zmartwychwstania, triumfu życia nad 

śmiercią, dzięki swej niezwykłej 

płodności. 

 

A po obfitym świątecznym śniadaniu 

zapraszamy wszystkich do wielkanocnych 

zabaw z pisankami. 

Jajko o jajko - zabawa w parach; potrzebne 

jest po jednej pisance na osobę; zawodnicy 

siadają naprzeciwko siebie; należy uderzyć 

jajkiem o jajko partnera; wygrywa ten 

zawodnik, którego jajko nie będzie zbite. 

Kto dalej - potrzebne jest po jednej pisance 

na osobę; zawodnicy stają na linii startu; na 

podany sygnał popychają swoją pisankę 

tak, aby potoczyła się jak najdalej; ten kto 

wygra zabiera pisanki przeciwników. 
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7 kwietnia - Dzień  Pracownika 

Służby    Zdrowia 

 

Z tej okazji wszystkim pracowni-
kom służby zdrowia w naszym 

mieście 

pragniemy złożyć najserdeczniej-
sze życzenia. 

Dziękujemy za ofiarność i zaanga-
żowanie w działania na rzecz pa-

cjenta. 

Podejmując się misji ratowania 
życia i zdrowia drugiego czło-

wieka 

zasługujecie Państwo na najwyż-
sze uznanie. 

Życzymy Wam osobistej satysfak-
cji z trudnej, 

ale jakże potrzebnej pracy 

oraz wszelkiej pomyślności w ży-
ciu prywatnym.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Ziemi, znany też jako 

Światowy Dzień Ziemi lub  

Międzynarodowy Dzień Ziemi, 

jest największym na świecie 

świętem ekologicznym, 

obchodzonym od 1970 r. 

 

Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi 

wystąpił John McConnell na 

konferencji UNESCO, dotyczącej 

środowiska naturalnego w 1969 r. 

W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały 

zapoczątkowane w 1990 r 

 

Propozycja  gier 

1. Rzuć dwoma kostkami, dodaj liczbę 

oczek i wylosuj rysunek. Ułóż z nim 

zdanie, związane  z  ochroną 

środowiska.  

2. Wylosuj 8 rysunków, nazwij je i ułóż 

w kolejności alfabetycznej. 

3. Rzuć dwoma kostkami, dodaj liczbę 

oczek i wylosuj rysunek. Następnie 

zapisz jego nazwę, policz liczbę liter 

i liczbę głosek. 

4. Wylosuj rysunek i ułóż z nim hasło 

propagujące dbanie o środowisko 

naturalne. 
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W jaki sposób nastolatkowie mogą 
zachować jasny uśmiech? 

 

Najlepszym sposobem dla nastolatków 

chcących mieć ładny uśmiech i zdrowe zęby 

jest kontynuacja wyuczonych 

w dzieciństwie właściwych przyzwyczajeń 

związanych z higieną jamy ustnej. 

Niezależnie od tego, czy nosisz aparat 

korekcyjny czy też korzystasz z innych 

zabiegów ortodontycznych, ważne jest, aby: 

• Szczotkować zęby 2 razy dziennie ko-

rzystając z fluorkowej pasty do zębów 

w celu usunięcia płytki nazębnej, 

która jest główną przyczyną próch-

nicy zębów i chorób dziąseł. 

• Codziennie używać nici dentystycznej 

w celu usunięcia płytki nazębnej 

z przestrzeni pomiędzy zębami 

i miejsc poniżej linii dziąseł. Nieusu-

wana codziennie płytka nazębna 

twardnieje i przekształca się w ka-

mień – brzydki i twardy żółty nalot. 

• Ograniczać spożywanie pokarmów 

bogatych w cukier lub skrobię, 

zwłaszcza lepkich przekąsek. 

• Regularnie odwiedzać stomatologa 

w celu wykonania profesjonalnych 

zabiegów oczyszczania zębów i badań 

kontrolnych.  

Czysta jama usta nie tylko sprawia, że 

zęby mogą służyć Ci przez całe życie, ale 

po prostu poprawia Twoje samopoczucie. 

Poza tym, zapewnia Ci świeższy oddech 

i ładniejszy uśmiech.                                                       
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Coś na ząb…. 

Sałatka kwietniowa - składniki 

• 5 średnich ziemniaków 

• 1 pęczek rzodkiewek 

• 1/2 pęczka szczypiorku 

• 2 jaja na twardo 

• 10 dag żółtego wędzonego sera 

• 4 łyżki majonezu 

• 2 łyżki śmietany 

• sól 

• pieprz 

• Sałatka kwietniowa - sposób przygotowania 

• Ziemniaki umyć i ugotować w łupinach w osolonej wodzie. Rzodkiewki pokroić 

w krążki. Szczypiorek drobno posiekać. Jajka pokrajać w dużą kostkę. Ser ze-

trzeć na tarce o dużych oczkach. Wszystkie składniki delikatnie wymieszać. Do-

dać majonez, śmietanę oraz sól i pieprz. Odstawić do lodówki na kilka godzin. 
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Z okazji Świąt pragniemy 
życzyć wszystkim pracownikom 

oraz wychowankom naszej 
Placówki  

zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, obfitości na 

Świątecznym stole, smacznego 
jajka oraz wiosennego nastroju 

w rodzinnym gronie.  
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