
Witam serdecznie całą społeczność naszej szkoły. 

     W ostatnich latach spotykaliśmy się na uroczystości z okazji 

Zaduszek. W poezji, śpiewie i muzyce wspominaliśmy zmarłych 

pracowników naszej szkoły, bliskich, przyjaciół i tych, którzy stracili 

życie dla wolnej Polski. W muzyce tak jak w poezji są chwile, że cisza 

gra najlepiej. Mówiliśmy o śmierci , przemijaniu i o życiu i czerpaniu 

z niego wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, podkreślając jego 

wartość.  

     Obecne sytuacja sprawiła, że mimo przygotowań do tej 

uroczystości, nie udało nam się tego zrealizować w ,,realu’’.  

Dziękuję serdecznie uczniom, którzy zgłosili się do udziału w 

spektaklu słowno – muzycznym pt: Strażnik raju. Tytuł spektaklu 

zaczerpnięto z piosenki Piotra Rubika autora tekstu, którą wykonuje 

Grzegorz Wilk. 

     Mam nadzieję, że zespół artystyczny : Julka Brzezińska z kl. III D, 

Joasia Buczyńska z kl. II Ag,  Magda Jarośkiewicz z kl. II Eg,  Kajtek 

Bekta z kl. II Ag,  Mikołaj Ejsmund z kl. II A i Maciek Lewandowski z kl. 

II II Ag oraz grupa taneczna: Patrycja Grodzka z kl. II B,   Natalka 

Cyniak z kl. II Cg i Patrycja Walczak z kl. III B, pomimo upływu czasu 

będą mogli stanąć przed Państwem i pokażą swój kunszt 

artystyczny. Temat życia i śmierci jest przecież wciąż aktualny.  

 

 



 

 

Nie myślmy o śmierci –  

 co umarło minęło ale odradza się we 

wspomnieniach. Wspomnienia dają nam 

siłę iść dalej, zdobywać miłość i przyjaźń.  

Po prostu żyć. 

 

Niech ,,STRAŻNIK RAJU’’ pokaże tym wszystkim których 

kochaliśmy i znaliśmy, a którzy od nas odeszli 

,,NAJPIĘKNIEJSZY ZE ŚLIWKOWYCH SADÓW’’. 

 



Śmierć, Krzysztof  Kamil  Baczyński  

 

Kiedy będziemy odwiedzać groby bliskich -  

POWIEDZMY IM, ŻE NIE SĄ SAMI, ŻE O NICH MYŚLIMY 

I PAMIĘTAMY! 

 

Ach, nie płacz, nie płacz,  
to jest takie nic, smutne ucichanie,  

a właściwie to jest cisza pierwsza i jedyna...  

usychające kwiaty nad mdlącym posłaniem...  

i właściwie nic...  

i pusta głębia...  

nocą cichy las bezczuciowych istnień,  

wyblakłe jaźnie trwające bezdrganiem.  

A właściwie to jest tylko wielkie zakończenie  

nieskończonym snów...  

nieznane cierpienie...  

Ach, nie płacz, nie płacz...  

Już cię nie rozumiem... 

 

 



Zaduszki, to czas odpuszczania i wybaczania,  

chociaż wybaczać innym powinniśmy, gdy żyją. Głęboka mądrość, 

która stoi za tym świętem mówi nam, że śmierć nie jest barierą dla 

miłości.  

 
Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas 

refleksji, chwile zadumy nad upływającym 

czasem, przemijaniem.  

Często w naszych snach bywają projekcje tego, co przeżyliśmy lub 

objawiają się w nich Ci, którzy odeszli od nas na zawsze. Widzimy 

ich we śnie, może czujemy ich obecność, opiekę. 

Wspomnienia dają nam poczucie tożsamości,  pozwalają 

nam się rozwijać, zmieniać swoje życie na lepsze.  

Odwiedzamy groby bliskich,  

znajomych, przyjaciół.  

Pamiętajmy o  przeszłości, ale wszystkie swoje myśli 

i działania poświęćmy przyszłości.  



Dzięki obcowaniu z poezją, kulturą uczymy się 

współżyć z drugim człowiekiem i kochać.   

Kierujmy się więc w swoim życiu życzliwością, uśmiechem, 

by świat stawał się lepszy i piękniejszy. 

Poezja – słowa pisane i czytane koją naszą duszę wyzwalają w nas 

refleksję nad sensem życia i ludzkiej egzystencji, która choć 

niełatwa, pozwala człowiekowi doświadczać najpiękniejszych 

uczuć. 

 

Kochać i tracić, pragnąć i żałować, 

Padać boleśnie i znów się podnosić, 

Krzyczeć tęsknocie „precz!” i błagać „prowadź!” 

Oto jest życie: nic, a jakże dosyć...                                                    

Zbiegać za jednym klejnotem pustynie, 

Iść w toń za perłą o cudu urodzie, 

Ażeby po nas zostały jedynie 

Ślady na piasku i kręgi na wodzie. 

 

Nic nie jest dane człowiekowi na zawsze, życie też. 

Życie ludzkie polega na nieustannym przeżywaniu 

porażek i rozterek i  podnoszeniu się z nich, a pozornie 

okrutne życie, jest przecież tak cenne dla człowieka. 

Kochać i tracić, Leopold Staff 

 



Krzysztof Kamil Baczyński poległ w akcji na samym początku 

Powstania. Był to dopiero czwarty dzień walk, 4 sierpnia 1944 

roku. 24 sierpnia ranna została jego ukochana żona  Basia. Zmarła 

1 września, nie dowiedziawszy się o śmierci Krzysztofa. W wielu swych 

wierszach Baczyński okazał się człowiekiem obdarzonym zdolnością 

przewidywania przyszłości.  W wierszu "Pioseneczka", datowanym 

na 16 stycznia 1942 i dedykowanym Basi, napisał. 

 

 

 

Kto mi odda moje zapatrzenie 

i mój cień, co za tobą odszedł? 

Ach, te dni jak zwierzęta mrucząc, 

jak rośliny - są coraz młodsze. 

 

I niedługo już - tacy maleńcy, 

na łupinie z orzecha stojąc, 

popłyniemy porom na opak 

jak na przekór wodnym słojom. 

 

 

Czerwień krwi dziecinnie się wyśni 

jako wzdęte policzki wiśni. 

 

Metal burz się wywiedzie na nowo 

zapienioną dmuchawca głową. 

 

A łez grzmot jak lawina kamieni 

w małe żuki zielone się zmieni 

 

i tak w wodę się chyląc na 

przemian 

popłyniemy nieostrożnie w 

zapomnienie, 

tylko płakać będą na ziemi 

zostawione przez nas nasze cienie. 

 



Krzysztof Kamil Baczyński 

 

O, przyjdź do mnie, kochana, choć we śnie,  

wiosna kwiaty uprzędła tak biało,  

tak wcześnie.  

O, przyjdź do mnie i ręce mi podaj,  

czarna, kwiatem zasnuła się białym,  

rzek woda.  

Ja tu tęsknię, a ty gdzieś daleko,  

strumień spłynął poznania złocisty  

chwil rzeką  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

drzewa śniegiem gdzieś płaczą...  

daleko... 

 



Muzyka pozwala nam chociaż na chwilę ukoić nasz ból gdy jesteśmy 

w różnych sytuacjach życiowych – gdy jest nam trudno i źle. 

Gdzie teraz jesteś - Beata Banasik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie teraz jesteś kiedy mi znów 

ciemnieją dni? 

Gdzie teraz jesteś kiedy mi już brakuje 

sił? 

Twój portret wczoraj się zbił 

a wokół mnie tylko sny przecięte w pół. 

 

Przecież mnie znasz na pamięć, 

przecież to wszystko wiesz. 

Mogę, ot tak, zostawić ten świat. 

i biec, za tobą biec.  

powiedz, mi tylko, proszę... 

powiedz mi gdzie... 

gdzie teraz jesteś ? 

Gdzie teraz jesteś 

gdy nagle zmierzch zmienia się w świt? 

gdy znowu przyznać się wstyd 

ze życie zmienia się w żart, w domek z 

kart. 

 

przecież mnie znasz na pamięć, 

przecież to wszystko wiesz. 

Mogę, ot tak, zostawić ten świat …. 

 

za tobą jak w ogień przecież wiesz, 

mimo burz mogę biec. 

nawet gdy w moich niepewnych 

snach. 

zmiesza się z deszczem strach  

choćby mi sczerniały dni 

będę cię zawsze mieć we krwi  

zapomnę dopiero 

kiedy mnie trumienną czernią 

zaznaczy czas 

 

 
 



 

Słowa piosenki:  Piotr Rubik, śpiewa: Grzegorz Wilk 

 

 

 

Piosenka mówi o historii człowieka, który po kumplowsku 

rozmawia ze św. Piotrem. Dowiaduje się, że to co nas 

otacza – przemija. Życie i śmierć są tak naturalne jak to, że 

świeci słońce i to pojąć jest najtrudniej, tak jak to, że rajem 

dla człowieka jest jego dzieciństwo, młodość i beztroska.  

 

Niech ,,STRAŻNIK RAJU ‘’ pokaże tym 

wszystkim których kochaliśmy i 

znaliśmy, a którzy od nas odeszli -  
,,NAJPIĘKNIEJSZY ZE ŚLIWKOWYCH SADÓW ‘’. 



 

 

 

 

 

 

 

Do bram raju aż się 

wspiąłem 

Żeby ujrzeć wreszcie rajski świat 

Rzekłem - gadać chcę z Aniołem 

Do siwego stróża spoza krat 

Spytał nieba stróż o powód 

Mej wędrówki do niebieskich bram 

Rzekłem chcę mieć jakiś dowód 

Że gdy minie czas - nie będę sam 

 

Nie jest łatwo pojąć nawet to 

To że co rano słońce świeci 

Że świat będzie jakim stworzą go 

Niepoczęte jeszcze dzieci 

 

Zapytałem o sens w życiu mym 

I o prawdę zapytałem 

Rzekł - mój synu problem leży w tym 

Żeś pobłądził życiem całym 

Śmiał się nieba Stróż i wyznał że 

Szkoda czasu na gadanie 

Bo choć nawet czegoś dowiem się 

To i tak się nic nie stanie nie, nie, 

nie. 

 

Nie jest łatwo pojąć nawet to 

To że co rano słońce świeci 

Że świat będzie jakim stworzą go 

Niepoczęte jeszcze dzieci  

Co się stanie z całym światem gdy 

Odejdziemy w zapomnienie 

I co zrobić ze swym życiem by 

Ciut na lepsze świat odmienić 

Nim meteor obok nóg nam spadł 

Strażnik zabrał mnie do raju 

A tam całkiem jak u babci sad 

W którym śliwy zakwitają 

 

Nie jest łatwo pojąć nawet to 

To że co rano słońce świeci 

Że świat będzie jakim stworzą go 

Niepoczęte jeszcze dzieci  

 

 



 

 

 

 

Opracowała:  Grażyna Szymczyk 


