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(zdjęcie wykonała Dagmara Górecka) 

W związku z koniecznością pozostawania uczniów w domu z powodu 

pandemii Covid-19, nie mogliśmy opisać wydarzeń i akcji, które miałyby 

prawdopodobnie  miejsce w naszej szkole. Nie chcieliśmy też kolejny raz 

opisywać samego wirusa, jego działania i zagrożeń, które za sobą niesie. 

Codziennie o tym słyszycie lub czytacie w każdym serwisie 

informacyjnym i macie już pewnie tego przesyt. Wiedząc, że nie 

uczęszczacie do szkoły i większość czasu spędzacie w „czterech 

ścianach”, postanowiliśmy przybliżyć Wam kilka wydarzeń które nas 

wszystkich ominęły, a przynajmniej obchodzone były w niecodzienny 

sposób, po prostu w domu. 
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21 marca- pierwszy dzień wiosny 

Jakby ktoś nie zauważył mamy już wiosnę! 

P.S. Od dobrego miesiąca. 

W związku z sytuacją pandemii i 

koniecznością pozostawania w domu, nie 

możemy w pełni korzystać z uroków wiosny. 

Jak co roku za jej początek uznajemy dzień 21 

marca. Wiemy jednak, że tak naprawdę to ona 

decyduje, kiedy przychodzi. Dzień 21 marca 

ma tylko rozgraniczyć dwie, zupełnie od siebie 

różne pory roku. To tego dnia symbolicznie 

żegnamy burą i ponurą zimę, a witamy 

ukwieconą wiosnę. Dni stają się dłuższe, a 

słońce, coraz częściej wyglądające zza chmur, 

coraz bardziej daje o sobie znać, opalenizną na 

naszej skórze. Wiosną przyroda budzi się do 

życia, trawa się zieleni, na drzewach pojawiają 

się pąki, listki i kwiaty. Na niebie pojawiają się 

ptaki, wracające całymi kluczami z ciepłych 

krajów, szczególnie lubiane przez Polaków bociany. Klekocząc przypominają o swoim 

przybyciu. Cała natura budzi się na nowo. Nawet w ludzi wstępuje nowa siła, jakby krew 

krążyła w żyłach szybciej, a serce było cieplejsze niż zwykle.  

Jednym z tradycyjnych 

zwyczajów związanym z pierwszym 

dniem wiosny jest topienie 

Marzanny. Jest ona tylko zwykłą 

kukłą przedstawiającą boginię, którą 

w rytualny sposób palono bądź 

topiono w czasie wiosennego 

święta Jarego, aby przywołać wiosnę. 

Zwyczaj ten, zakorzeniony w 

pogańskich obrzędach ofiarnych, 

miał zapewnić urodzaj w 

nadchodzącym roku. Zgodnie 

z zasadami magii wierzono, że 

zabicie postaci przedstawiającej boginię śmierci, spowoduje jednocześnie usunięcie efektów 

przez nią wywołanych (zimy) i nadejście wiosny. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano 

białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak, 

z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po 

drodze podtapiano Marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę 



przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano Marzannę ze 

wsi, podpalano i wrzucano do wody.  

Z topieniem Marzanny, również obecnie, związane są różne przesądy: nie wolno 

dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie, w 

drodze powrotnej, może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek – śmierć w ciągu 

najbliższego roku. 

Oczywiście topienie tej kukły to zwyczaj 

pogański, jeszcze z czasów zanim Polska 

przyjęła Chrześcijaństwo. Kościół 

próbował zakazać tego 

starosłowiańskiego zwyczaju. Tak na 

jednym z synodów w XV wieku 

nakazano duchowieństwu walczyć z 

pogańskimi zwyczajami Polaków: Nie 

dozwalajcie, aby w niedzielę odbywał się 

zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś 

postaci, którą śmiercią nazywają i w 

kałuży topią. Tradycja ta jednak 

przetrwała, pomimo, że na 

przełomie XVII i XVIII 

wieku próbowano topienie Marzanny 

zastąpić (w środę przed Wielkanocą) 

zrzucaniem z wieży kościelnej kukły 

symbolizującej Judasza. 

 

Dawniej w dniu 21 marca był również obchodzony przez uczniów Dzień 

Wagarowicza. Obecnie tradycja ta zanika. Może powinniśmy zastąpić ją inną, bardziej 

akceptowalną przez szkołę? 

Z datą 21 marca związany jest 

także Światowy Dzień Zespołu 

Downa. Został on ustanowiony 

w 2005 roku. Jego celem jest 

podniesienie świadomości 

ludzi na temat życia i potrzeb 

jakie potrzebują osoby z tym 

zespołem. Charakterystycznym 

symbolem tego święta są 

kolorowe skarpetki. 

Marta Gryza 



 

Ogólnoświatowy Dzień Trzeźwości 

 

Każdego roku 15 kwietnia, 

na całym świecie obchodzony 

jest Dzień Trzeźwości. Jest to 

moment kiedy powinniśmy 

zastanowić się jak wielkim 

problemem dla społeczeństwa i 

rodziny jest alkoholizm. 

Zdajemy sobie sprawę, że jako 

osoby młode, podejmujemy się 

opisania poważnego problemu, 

ale chcemy przedstawić to 

„zjawisko” tak jak my 

nastolatkowie je widzimy. 

Na samym początku 

chciałybyśmy przybliżyć Wam 

kilka statystyk, które udało nam 

się odnaleźć na różnych stronach 

w internecie. Na świecie spada 

spożycie alkoholu. Mniej piją 

Niemcy, Włosi, Francuzi, a 

także Rosjanie. Niestety inaczej 

jest w Polsce. Rocznie 

statystyczny Polak wypija 11 litrów czystego spirytusu na głowę. Jeszcze w 2005 roku było to 

9,5 litra. Zdaniem dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

prof. Brzózki powodem jest między innymi cena, która jest stosunkowo niska jak na zarobki 

Polaków. Podkreśla, że "patrząc na naszą zdolność nabywczą, ceny alkoholu relatywnie 

spadły dwa, dwa i pół raza w stosunku" do okresu sprzed 10-12 lat. 
Inną przyczyną wzrostu spożycia alkoholu jest także łatwy do niego dostęp. Trunek ten w 

każdej postaci można kupić nie tylko w sklepach monopolowych, ale również w sklepach 

spożywczych, na stacjach benzynowych czy w kioskach. Miejsc, gdzie sprzedaje się alkohol 

jest po prostu bardzo dużo. Według doktora hab. Bohdana Woronowicza jeden punkt 

sprzedaży napojów wysokoprocentowych przypada na jeden dziesięciopiętrowy blok. 

Niech pani spróbuje o 1 w nocy kupić chleb, to musi pani pół Warszawy przejechać. A jak 

będzie się chciała pani napić, to kupi pani wszędzie. Jak nie będzie się pani chciało wychodzić 

z domu, to pani przywiozą - zwraca uwagę dziennikarz Antyradia Krzysztof Dowgird, który - 

jak sam przyznaje - jest niepijącym alkoholikiem od niemal 30 lat. 

Jak wskazują sprzedawcy sklepów z alkoholem, rano sprzedają się wódki smakowe w 

niewielkich buteleczkach, w tak zwanych małpkach. Najwięcej klientów mają rano, między 

godziną 5 a 7. Z opublikowanych właśnie danych wynika, że Polacy piją coraz więcej nie 

tylko przed pracą, ale także w jej trakcie. Spożywają takich trunków również więcej niż w 

czasach PRL-u. W przedziale wiekowym powyżej 15 roku życia wypada nam na głowę ponad 



11 litrów czystego alkoholu rocznie. To są ogromne ilości. W latach 70-tych statystyczny 

Polak wypijał około pięciu litrów czystego alkoholu rocznie.  

Eksperci wspominają, że alarm podnosili już, gdy piliśmy 8 litrów na głowę. Teraz ostrzegają, 

że jesteśmy bliscy przekroczenia granicy, za którą rozpoczyna się degradacja społeczna. 

Zdaniem Krzysztofa Brzózki, żeby temu zaradzić, należy zamknąć aż 80 proc. punktów 

sprzedaży alkoholu. Dodatkowo należy podjąć decyzję o wzroście cen.  

Może to trochę dziwne, że poruszamy tak poważny problem, ale chciałybyśmy poinformować 

wszystkich, że nadmierne picie alkoholu dotyka nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Przede 

wszystkim wasza choroba, a tym samym dziwne niewytłumaczalne zachowanie, 

oddziaływuje mocno także na nasze życie i poczucie bezpieczeństwa. Nawet jeżeli osoba 

pijana nie zachowuje się wobec nas agresywnie, to i tak czujemy się zagrożeni. Nie 

rozumiemy dlaczego dorośli próbują „zatopić” problemy w alkoholu zamiast je rozwiązywać, 

tak jak nas uczą. Nawet my wiemy, że wypicie dużej ilości jakiegokolwiek trunku 

wysokoprocentowego nie działa tak jak czarodziejska różdżka, problem nie zniknie, tylko się 

pogłębi. W ten sposób można stracić nie tylko pieniądze, własną godność, poczucie wartości, 

ale też i rodzinę, zdrowie, czy życie. Pamiętajmy też, że dzieci lubią naśladować dorosłych ze 

swojego otoczenia i problem rodzica może mocno „odcisnąć się” na dalszym życiu 

przedstawicieli kolejnego pokolenia. 

 Na tak wysokie statystyki spożycia alkoholu w czasach w których żyjemy nie pracują już 

tylko dorośli, ale coraz częściej także dzieci. Nawet 11-latkowie sięgają obecnie po napoje 

alkoholowe. Czasami tylko po to, aby "zaszpanować", przypodobać się kolegom i 

koleżankom, dorównać innym, być królem imprezy, ale często też żeby „zapić” problemy i 

kłopoty. Nie widzimy w tym sensu, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do rodziców, czy 

innych członków rodziny; z pewnością wsparcie uzyskamy także ze strony pracowników 

szkoły. Pamiętajmy też, że picie alkoholu w tak młodym wieku jest bardziej szkodliwe i 

niebezpieczne niż, gdy masz około 30 lat. 

Alkoholizm to po prostu choroba. Osoba uzależniona od alkoholu nie może powstrzymać 

swojego pragnienia, by się nie napić i zgasić swoje pragnienie. Objawami tej właśnie choroby 

jest ciągłe spożywanie alkoholu bez okazji i w dużych ilościach, jest się bardziej zmęczonym 

człowiekiem, agresywnym, nie panującym na swoimi czynami i emocjami. Nam często 

osoby, które nadużywają alkoholu kojarzą się z ludźmi brzydko ubranymi, odpychającymi 

wyglądem, które śpią na ławkach w parku. Ale to chyba już tylko stereotyp. obecnie często są 

to także osoby zamożne, którym nie brakuje pieniędzy, które osiągnęły w życiu co chciały, 

ale i tak nie są szczęśliwe. Choroba ta może dotknąć każdego, ważne jest jednak to, żeby nie 

dawać jej możliwości zaistnienia w naszych organizmach.  

Podsumowując, nie pijcie alkoholu i starajcie się motywować innych do odstąpienia od 

tego „zła”, nawet jeśli jest ono ogólnodostępne i tanie. Pamiętajcie, że walcząc z 

alkoholizmem możecie uratować komuś życie. Mamy nadzieje, że nikt z was nie próbował 

tych rzeczy oraz, że ten artykuł chociaż trochę da Wam do myślenia i nie będziecie robić 

takich głupot. 

 

Oliwia Łęgowska i Julia Michalska 

  

 

 



„Szafarskie nuty” 

 Był piękny sierpniowy poranek. W domu 

Państwa Dziewanowskich w Szafarni od samego 

rana panował rwetes. Domownicy byli bardzo 

radośni, ale jednocześnie wyczuwało się napiętą 

atmosferę. To wszystko z powodu zjazdu 

pobliskich ziemian, który miał odbyć się po 

południu.   

Frycek wraz z kolegą Dominikiem 

Dziewanowskim zaangażowali się w 

przygotowania do przyjęcia gości. Zwłaszcza 

Domuś wziął na siebie sporo obowiązków, gdyż to 

jego  imieniny były przede wszystkim powodem przyjazdu tak wielu gości. 

-Frycuś, chodź szybko, musimy ponosić stoły i krzesła-krzyczał podekscytowany. 

Chłopcy uwijali się w podskokach. Nikt nie stał w miejscu, każdy z domowników miał 

przydzielone obowiązki i sumiennie się z nich wywiązywał. Nawet młody Chopin, który był 

dość wątły i chorowity, dzisiaj stanął na wysokości zadania i zrobił wszystko, co mu 

powierzono. 

 Pierwsi goście pojawili się po godzinie piętnastej. Odświętnie ubrany Gabriel 

Podowski właściciel Rusinowa pod Rypinem przyjechał jako pierwszy. Zaraz po nim 

nadjechali Alojzy Piwnicki z żoną Brygidą z Gulbin, a także Antoni Sumiński 

najzamożniejszy ziemianin w okolicy. Chwilę potem witał się ze wszystkimi pan 

Wybraniecki z Jankiem Białobłodzkim. 

Panna Ludwika zadbała o to, żeby stoły były pięknie nakryte i suto zastawione. W salonie 

pachniało pysznymi potrawami. Ich zapach mieszał się z wonią kwiatów, które ciocia 

Dominika zerwała z samego rana i włożyła do kilku ogromnych wazonów. 

Po obiedzie dyskutowano o problemach gospodarczych i politycznych. Właściciele majątków 

zastanawiali się jak przezwyciężyć kryzys i gdzie szukać rynków zbytu na nadwyżki zboża. 

Po dość długo trwających naradach przyszedł czas na wytchnienie i rozrywkę. 

Fryderyk, który po raz pierwszy gościł w Szafarni został poproszony o umilenie czasu 

gościom swoją piękną grą na fortepianie. 

-Kochany Fryderyku czy mógłbyś zagrać nam swoje polonezy? Bardzo cię prosimy- zapytał z 

czułością Juliusz Dziewanowski. 



-Ależ oczywiście- odpowiedział warszawiak, mimo że strasznie się denerwował. 

Wszyscy zaproszeni słyszeli o niesamowitym talencie czternastoletniego chłopca i byli 

ciekawi jego gry. 

Właściciel Szafarni miał dla swoich gości jeszcze jedną miłą niespodziankę. Zaprosił do 

dworku rodzinę żydowską, która zamieszkiwała niedaleko Szafarni i dzierżawiła karczmę od 

pana Dziewanowskiego. 

Często zdarzało się, że na wesela, przyjęcia , bale czy kuligi zapraszano Żydów, aby swoją 

muzyką, wspaniałą grą na instrumentach i tańcami umilali czas. 

Tym razem też tak było. W salonie pojawił się Abram, ojciec rodziny z dwoma synami: Sale i 

Welkelem oraz jego żona Atara z trzema córkami: Leją, Liwiszą i Rachelą. 

Chopin był pod ogromnym wrażeniem tych ludzi. Biła od nich niesamowita energia. Nie 

wiedział czy to instrumenty, czy stroje, które mieli na sobie nadawały im takiego pogodnego 

charakteru. Mężczyźni zdjęli swoje chałaty i powiesili na krzesłach. Oczom Frycka ukazały 

się piękne tałesy z białego płótna udekorowane granatowymi i czarnymi pasami. Na rogach 

tałesów zwisały śliczne cycesy- frędzle. Na nogach mieli spodnie do kolan, ciemne wełniane 

pończochy i długie buty. Oczywiście głowy mężczyzn  zdobiły jarmułki. 

Kobiety również były odświętnie ubrane. Młodemu Chopinowi najbardziej spodobały się 

fartuszki , które zdobione były cudownymi kolorowymi haftami. 

Widok muzykantów żydowskich zrobił na Frycku tak potężne wrażenie, ze nie słyszał ani 

Jaśka , ani Dominika, którzy od dłuższej chwili nawoływali swojego kolegę 

-Frycuś, Frycuś chodź do nas- wołał głośno Domuś - Zaraz będziemy tańczy. 

Ale on stał jak zaklęty. Oczarowany żydowską muzyką nie słyszał już nic. 

 Kiedy tylko rozbrzmiały pierwsze takty kujawiaków i oberków , panie ruszyły do tańca. 

Najbardziej energicznie podrygiwała Tekla Bożewska. Razem z innymi chętnie ruszyła do 

polki, a potem do kujawiaka. Dominik z Jasiem złapali Chopina za ręce i porwali do tańca. 

Zabawa trwała do białego rana. Kiedy ostatni goście opuszczali Szafarnię, wszystko zostało 

już poznoszone i zabezpieczone w spiżarni, a salon prawie uprzątnięty. Panna Ludwika  

kazała rozejść się wszystkim do pokojów, żeby każdy mógł przez parę godzin odpocząć przed 

kolejnymi obowiązkami, jakie niosło za sobą prowadzenie gospodarstwa. 

Fryderyk jednak nie myślał o tym, żeby iść spać, mimo że było już rano, a on nie zmrużył oka 

przez całą noc. Wszystko w nim drgało. W głowie szumiała mu muzyka, wszystkie zaśpiewy 

w języku jidysz, wszystkie przepiękne ornamenty muzyczne, jakimi posługiwali się 

muzykanci żydowscy. A, gdy zamykał oczy widział zielone łąki szafarskie, urodzajne pola, 

przydrożne wierzby płaczące. Potem ukazał mu się widok panny Tekli tańczącej obertasa i 



mazurka, a za chwilę widok panny Ludwiki jadącej konno przez złote łany zbóż. Wiedział, że 

musi coś  z tym zrobić. Czuł, że należy te emocje, które ma w sercu zamienić w nuty , a te z 

pewnością stworzą cudowną kompozycję. 

Usiadł do fortepianu. Nagle zapanowała cisza . Frycek ułożył dłonie na klawiaturze. Pojawiły 

się pierwsze takty. Refleksyjne i nostalgiczne, wywołujące tęsknotę. Potem, targany 

wspomnieniami energicznego kujawiaka, pojawiały się kolejne bardziej radosne i żywe 

akordy. Szybko jednak wrócił Chopin do tej ciszy, która pojawiła się na początku. Grając 

myślał o tych wszystkich ludziach, których do tej pory poznał w Szafarni i w kilku pobliskich 

wsiach. Myślał też o przyrodzie, która otaczała Szafarnię, o pejzażach polskiego wiejskiego 

lata, o ptakach, które co rano budziły go swoim śpiewem odkąd tu przyjechał. Słyszał w 

głowie proste pieśni wiejskie, słyszał sierpniową burzę i ulewne deszcze. To wszystko zagrał i 

już wiedział, ze stworzył coś pięknego. 

 Przez następne dni niewiele się zmieniło. Fryderyk spędzał wakacyjny czas na 

przejażdżkach konnych, chodził na spacery, często rysował i pisał swój kurier szafarski. 

Panna Ludwika dbała o niego jak o swojego syna. Codziennie przygotowywała mu kawę 

żołędziową, tyzanny i piekła świeży żytni chleb.  Jednak w sercu Chopina zaszła ogromna 

zmiana. Czuł się bogatszy o nowe doznania, stał się chyba jeszcze bardziej wrażliwy. 

Wiedział, ze musi podzielić się emocjami, które w nim tkwiły. Musiał zagrać im swoje nowe 

dzieło- mazurka. 

 Stało się to 15 sierpnia. Akurat w Szafarni przebywało więcej gości niż zazwyczaj. 

Kiedy w salonie zebrało się około kilkunastu osób Fryderyk wstał i poprosił wszystkich o 

uwagę: 

-Przepraszam Państwa bardzo-rzekł nieśmiało. Chciałbym coś dla Państwa zagrać. 

Usiadł fortepianu i zaczął swą grę. Najpierw bardzo łagodnie, cicho, tylko przez chwilę, aby 

zaraz inni mogli usłyszeć mocniejsze i bardziej energiczne dźwięki. 

Po twarzach słuchaczy widać było, że są oczarowani. Niektórym popłynęły z oczu łzy, inni 

pogrążyli się w głębokiej zadumie. Bo takie właśnie wrażenie robił mazurek „żydek” 

Chopina. Chwytał za serca, docierał do głębi duszy. 

 To dzięki pobytowi w Szafarni mógł Chopin stworzyć tak wyjątkowe dzieło. 

Witold Żurawicki 

Jest to praca naszego ucznia -Witolda Żurawickiego- wysłana na II Wojewódzki Konkurs 

Literacki dla Szkół Podstawowych "Słowem o Szafarnii". 

Celem kunkursu było zachęcenie młodzieży do prezentacji własnej twórczości literackiej 

inspirowanej postacią Fryderyka Chopina i jego pobytem w Szafarni. 



12 Marzec – Światowy dzień drzemki w pracy 

  

Każdego roku 12 marca obchodzony jest 

w Polsce Światowy dzień drzemki w 

pracy.  Dla wielu osób jest to jedyna 

okazja, aby „pofolgować” sobie podczas 

obowiązkowych 8 godzin licznych 

obowiązków zawodowych. Skąd się 

jednak wziął pomysł takiego dnia? Co 

spowodowało, że wielu pracodawców 

zaczęło dostrzegać konieczność 

zapewnienia swoim pracownikom 

drzemki? Tego wszystkiego dowiecie się 

z materiału poniżej. 

Dlaczego pojawiła się drzemka w pracy?  

Tego typu rozwiązanie zastosowano pierwszy raz w Japonii po epidemii (nazywanej 

„koroshi”) pracoholizmu, który kończył się śmiercią ok. 10 tys. osób rocznie. Przeciętna 

osoba miała tam ok. 50-100h nadgodzin miesięcznie.  Jednak samo święto ustanowione 

zostało w Stanach Zjednoczonych. W Europie jest ono obchodzone dopiero od kilku lat.  

O drzemce 

Co do drzemek naukowcy radzą by stosować je codziennie, ale tylko przez 15-25min, 

ponieważ powyżej tego czasu, organizm wchodzi w następny cykl snu. W ciągu 15-25min. 

organizm już jest w stanie się zregenerować. A co za tym idzie poprawić koncentrację oraz 

pamięć. A pracownik wypoczęty, z dobrą pamięcią i szybki w działaniu, to prawdziwy skarb. 

Wiedzą o tym w Google. Pracownicy tego internetowego giganta mają czas na odpoczynek. 

Okazuje się, że drzemka działa też korzystnie na serce, a regularna np. 2 razy w tygodniu po 

15 minut, sprawia, że jesteśmy mniej narażeni na choroby układu sercowo-naczyniowego. 

Drzemka obniża poziom stresu i przynosi relaks. Zmniejsza również ilość kortyzolu 

(hormonu odpowiedzialnego za pojawiający się stres), natomiast w końcowej jej fazie nasz 

organizm dodatkowo wydziela adrenalinę i noradrenalinę. To one stymulują pracę mózgu i 

sprawiają, że jest on lepiej ukrwiony. Pamiętajcie, że aby drzemka była chwilą relaksu, trzeba 

usiąść wygodnie, zapomnieć o wszystkich problemach i oddać się błogiej chwili. Może nie 

zawsze da się tak zrobić w pracy, ale... warto próbować. 

Jak jest obchodzone to święto 

W Japonii drzemka to nieodłączny element czasu pracy. Jest ona wpisana nawet w obowiązki 

do otrzymania awansu. Drzemka to sposób na walkę z bezsennością, przez którą rocznie 

państwo może tracić nawet 138 mld. dol. W krajach takich jak Włochy czy Hiszpania w ciągu 



dnia jest czas sjesty, kiedy człowiek może się zrelaksować i odpocząć. Nie jest to jednak w 

żaden sposób uregulowane ustawowo, w Chinach natomiast 30-minutowa drzemka zapisana 

jest nawet w konstytucji tegoż państwa. Niestety w większości krajów czas przeznaczony na 

obiad, drzemkę lub wyjście na spacer należy odpracować. Dlatego też dobrym rozwiązaniem 

jest drzemka po pracy, zwłaszcza gdy wracamy do domu około godziny 15 czy 16.  

Jak to wygląda w Polsce 

Światowy Dzień Drzemki to nietypowe święto, w Polsce traktowane jest z 

przymrużeniem oka. Według kodeksu pracy oraz Sądu Najwyższego od 5 listopada 1998 

roku, drzemka może być powodem zwolnienia dyscyplinarnego, a tego typu dzień nie jest 

usprawiedliwieniem takiego zachowania. Ale istnieją też firmy w Polsce, które swoim 

pracownikom oferują strefę „nap room” (pokój z sofami, kanapami bądź pufami), a inne 

„well-being rooms” (wyjątkowe przestrzenie biurowe, w których znajdują się wygodne fotele, 

bieżnie oraz maty do ćwiczeń). Zamiast drzemek polecane są regularne przerwy, oraz kubek 

kawy. Ale też ćwiczenia fizyczne, które poprawiają koncentrację oraz samopoczucie.  

Dlaczego o tym piszę? 

Jestem przecież osobą, która jest zbyt młoda żeby pracować zawodowo. Dlatego, że 

pomimo braku zatrudnienia, taka drzemka czasami też by nam się przydała. Każdy z nas miał 

zapewne taki dzień w szkole, kiedy nie myślał o niczym innym jak o chwili kiedy można w 

spokoju opuścić powieki i zrelaksować się. Z pewnością wielu z nas próbowało też ziścić 

swoje marzenia na jednej z lekcji. Przypominam taki wypoczynek nie regeneruje, ponieważ 

musi być człowiek rozluźniony, ponadto jest to niezgodne z zasadami panującymi pewnie na 

zajęciach z każdego przedmiotu. Pewnie chęć wypoczynku, nie była spowodowana nawet 

stresem, ale zwykłym przemęczeniem umysłu lub czego nie popieram zbyt późnym 

położeniem się do snu wieczorem dnia poprzedniego.  

Pamiętajmy, że człowiek w naszym wieku potrzebuje 7-8 godzin regularnego snu, aby 

zregenerować zarówno ciało jak i umysł. Nie powinniśmy zasypiać później niż o 22:00, 

inaczej nie ma szans na właściwy wypoczynek, co przekłada się później na efekty pracy w 

szkole. 

Paulina Ochocka 
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20 MARCA-ŚWIATOWY DZIEŃ WRÓBLA 

 
Wróbel to mały, szary, 

niepozorny ptaszek, choć dziki, 

towarzyszy człowiekowi od 

stuleci podobno już od czasów 

Linneusza . 20 marca obchodzi 

swoje święto czyli Światowy 

Dzień Wróbla.   Radosne 

ćwierkanie wróbli w słoneczny 

dzień, małe krzątające się po 

polach, ogródkach i ulicach 

ptaszki, w poszukiwaniu 

okruszków czy też przelatujące 

zimą pomiędzy krzewami stada 

wróbli to mój i zapewne Wasz 

codzienny widok z okna. 

Wróble są z nami właściwie od początku tzn. od momentu kiedy zasialiśmy pierwsze pola i 

udomowiliśmy pierwsze zwierzęta takie jak: kury , kaczki, gęsi czy konie...Wróble odżywiają 

się przede wszystkim ziarnem wysianym w nadmiarze na polach, niestrawionym owsem w 

odchodach koni czy z paszy wysypywanej kurom do jedzenia. Obecność człowieka sprawia, 

że wróble czują się przy nas "jak u siebie w domu" ponieważ człowiek odstrasza drapieżniki 

,które na nie czyhają. Ciekawostką jest to, że gdziekolwiek człowiek się pojawi tam też 

pojawiają się wróble. Podróżowały z ludźmi na "gapę" ukrywając się w ładowniach statków 

lub w wagonach pociągów. Europejczycy kolonizujący nowe lądy specjalnie zabierali ze sobą 

wróble aby przypominały im o starej Ojczyźnie. Tak właśnie wróble dotarły do obu Ameryk, 

Australii i Nowej Zelandii. 

Zastanawiacie się zapewne co we 

wróblach jest takiego czym urzekły 

ludzi? Odpowiedz nasuwa się 

sama. Wystarczy, że usiądziemy 

gdzieś w parku na ławce czy w 

ogródku a zaraz pojawi się kilka 

wróbelków wesoło i radośnie 

ćwierkających, które będą szukały 

przy nas okruszków. Myślę, że 

właśnie to radosne ćwierkanie 

rozwesela ludzką duszę. Wraz z 

wiosną w nasze serca wstępuje 

nowa energia, zakochujemy się - 

podobnie jest z wróblami. Wróble łączą się w pary na całe życie. W starożytnej Grecji wróble 

były uznawane za patki bogini miłości -Afrodyty, a jedzenie ich uważane było za 

afrodyzjak:).  

Ten lubiany przez nas ptak jest bohaterem wielu wierszy i bajek dla dzieci. Dwóch 

najbardziej znanych to: Wróbelek Elemelek i Ćwirek. Pierwszy z nich „narodził się” się w 

1955r, jako bohater wierszowanych bajek Hanny Łochockiej pt.; "O Wróbelku Elemelku". W 

naszej kulturze znajdziemy też wiele powiedzonek i przysłów związanych z wróblem, które 

zapewne nie jednemu z nas wpadły w ucho. Oto kilka z nich: "lepszy wróbel w garści niż 



gołąb na dachu", "lepszy wróbel w ręku niż bażant na sęku", "plotka wyleci wróblem a wleci 

wołem" , "nie przebieraj panno, żebyś nie przebrała ,żebyś za kanarka wróbla nie dostała" , 

"kto się wróblem urodził, kanarkiem nie zdechnie" i wiele innych. Już ta mnogość  

powiedzonek z tym ptaszkiem, 

pokazuje jako rolę odgrywa w 

naszym życiu, chociaż często nie 

zwracamy na niego uwagi czytając 

wiersze o wróblach. Uważam , że 

wiersz Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego z roku 1947 pt.;" O 

wróbelku" powinien zostać hymnem 

obchodów Światowego Dnia Wróbla. 

Oto i on:  

 

 

 

Wróbelek jest mała ptaszyna, 

wróbelek istota niewielka, 

on brzydką stonogę pochłania, 

Lecz nikt nie popiera wróbelka 

Więc wołam: Czyż nikt nie pamięta, 

że wróbelek jest druh nasz szczery?! 

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

kochajcie wróbelka, dziewczęta, 

kochajcie do jasnej ch….y! 

 
Konstanty Ildefons Gałczyński 

1947 

 

 

A czy wiecie , że na całym świecie 

występuje aż 26 gatunków wróbli? 

Niestety wróbli jest coraz mniej, 

szczególnie jest to zauważalne w 

dużych miastach . Wpływ na to 

zapewne ma to, że konie zastąpiono 

autami, zmniejszono ilość drzew i 

krzewów, pojawiło się więcej 

drapieżników. W wielu dużych 

miastach populacja wróbli spadłą 

nawet o 80%! W Polsce od 2004 

roku wróbel zwyczajny objęty jest 

ścisłą ochroną gatunkową. Jeśli 

chcecie pomóc wróblom zakładajcie 

karmniki, wieszajcie skrzynki lęgowe, pozostawiajcie też nieskoszone fragmenty trawników - 

wróble znajdą tam nasiona. Warto też po prostu im nie przeszkadzać, same sobie poradzą, a w 

nagrodę otrzymamy możliwość podziwiania ich na co dzień. 
 

Zuzanna Lewandowska 

  

 



ŚMIGUS-DYNGUS 

Najczęściej kojarzony jest przez 

młodsze dzieci i młodzież z 

polewaniem wodą. Próbują w ten 

sposób nawiązać do dawnych 

zwyczajów. Starsze osoby już nie 

pielęgnują tej tradycji, unikając tym 

samym zmoknięcia. Należy jednak 

pamiętać, że zwyczaj ten to nie tylko 

polewanie wodą innych, nawet tych 

którzy sobie tego nie życzą. Skąd 

więc wzięła się ta tradycja i czym tak 

właściwie jest ŚMIGUS-DYNGUS? 

Pojęcie dyngus najprawdopodobniej wywodzi się z języka niemieckiego od słowa 

dingen, co oznacza „wykupywać się”, lub Dünnguss (kałamarz, chlust wody), natomiast 

pojęcie śmigus może pochodzić od niemieckiego schmackostern lub polskiego śmigać. 

Śmigus i Dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami. Z czasem tak się zlały ze 

sobą w jeden, że przestano rozróżniać, który na czym polega. Dzisiaj to słowo kojarzy się 

głównie z ruchomym świętem, które polega na oblewaniu każdego wodą. Jest pisane z małej 

litery i ma niewiele wspólnego z pierwotnymi obyczajami (Śmigus i Dyngus). Początek tych 

zwyczajów obchodzonych w Poniedziałek Wielkanocny jest związany z praktykami Słowian, 

którzy w ten sposób radowali się z odejścia zimy i przebudzenia wiosny. Śmigus to bicie 

witkami wierzby lub palmami po nogach i oblewanie się wodą. Symbolizowało to wiosenne 

oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Po śmigusie pojawił 

się obyczaj dyngowania, czyli możliwość wykupienia się pisankami od podwójnego lania. 

Dyngus związany był także z 

folklorystycznymi praktykami 

Słowian poświęconymi 

ekspedycji. Po prostu 

odwiedzało się w tym dniu 

zarówno znajomych jak i 

obcych, a tym odwiedzinom 

towarzyszył zazwyczaj 

poczęstunek. 

W większości regionów 

w Poniedziałek Wielkanocny 

odbywa się wielkie lanie wodą. 

Na Śląsku dzień ten ma 

specyficzną nazwę – śmiyrgust czy też śmiergust. Tradycja ta jest żywa głównie na wsiach i 

w małych miasteczkach, gdzie w poniedziałek wciąż strach wyjść na ulicę, aby nie wrócić 

przemoczonym do suchej nitki. Grupy przeważnie młodych chłopców z wielką uciechą 

przechadzają się ulicami z wiadrami i butelkami pełnymi wody, i nie wahają się ich użyć. Na 



Kaszubach znany jest zwyczaj polegający na oblewaniu wodą, jednak dawniej głównie 

„dyngowano”, czyli smagano gałązkami jałowca, od którego wykupić się było można 

ofiarowując jajka. Chłopcy chodzili od domu do domu „bijąc” nimi dziewczęta po nogach. 

One chętnie znosiły ból wierząc, że im bardziej podrapane, pokłute i posiniaczone będą ich 

nogi, tym większe będą miały powodzenie u chłopców. Ponadto - nie w pierwszy, a w drugi 

dzień Wielkanocy, je się na Kaszubach uroczyste świąteczne śniadanie, przy którym stołu nie 

zdobią pisanki. Tu jajek się nie maluje, co najwyżej barwi się je na kolorowo. Dziewczęta 

rewanżując się, chodziły z "dyngusem"  i smagały chłopców surowo. Ta tradycja w 

niektórych domach do dzisiaj  została zachowana. 

Ten słowiański zwyczaj w tradycyjnej formie przetrwał także na pobliskich terenach 

słowiańskich, takich jak: Morawy, Słowacja oraz zachodnia Ukraina. W XVI wieku tradycję 

tę  przejęli również Węgrzy. Do dziś praktykuje się tam oblewanie dam wodą, z pierwotnymi 

tradycjami, ale również z wykorzystaniem perfum lub wody kolońskiej.  

Dagmara Górecka 

 

 

Dzień Tęczy 

 
Tęcza jest jednym z 

najbardziej magicznych 

zjawisk natury. Lśni i błyszczy 

– jest nieuchwytna,  

niemożliwa do złapania, nie 

można też dojść do jej 

początku i końca. Dzięki temu 

jest taka magiczna, szczególnie 

gdy jest jaskrawa i podwójna. 

Ale czy wiecie, że tęcza ma 

swoje własne święto ? Dzień 

tęczy  2020 roku odbył się 3 

kwietnia.  

 

Chyba każdy z nas widział tęczę na niebie. Ale jak ona powstaje. Otóż światło białe (np. 

słoneczne), przenikając przez kroplę deszczu, rozszczepia się i w zależności od długości fal 

powstają różne kolory. Pomimo faktu, że w tęczy występuje niemal ciągłe widmo kolorów, 

wyszczególnia się z reguły następujące barwy: czerwony (na zewnątrz łuku), pomarańczowy, 

żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy (wewnątrz łuku).  

Z tęczą mamy najczęściej do czynienia w okresie wiosennym, kiedy to pogoda jest zmienna i 

w jednej chwili mamy do czynienia z mocnymi opadami deszczu i słońcem. Tęczę można też 

zrobić samodzielnie. Najprostszym sposobem jest rozpylenie wody w powietrzu. Pamiętaj 

tylko, że słońce nie może być nad głową. Także musisz stać plecami do słońca. Tego dnia 

możesz również ubrać się na kolorowo.  
Małgosia Boniecka 

 

                                                


