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ECHO 
SZKOŁY 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i 

miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i przyjaciół oraz wesołego Alleluja! 

Samorząd Uczniowski 

HASŁO: …………………………………………………………. 

Pani w szkole pyta Jasia: 
- Powiedz mi, kim byli: Mickiewicz, Słowacki, 

Norwid? 
- Nie wiem. A czy pani wie, kim byli  Zyga, 

Chudy i Kazek?  
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona 

nauczycielka. 
- To co mnie pani swoja bandą straszy? 

*** 
- Nie zasłużyłem na jedynkę! – krzyczy 

oburzony Jasio. 
- Masz rację, moje dziecko, ale regulamin 

szkolny nie przewiduje niższych ocen – 
odpowiada nauczyciel. 

*** 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny:  
- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 

siarkowy! 
*** 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie 
oznajmiającym. 

- Koń ciągnie wóz. 
- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 
 

W przeddzień walentynek Jasio podchodzi 
do szkolnego sklepiku I mówi: 

- Poproszę dwadzieścia kartek z napisem 
,,Tylko dla Ciebie”. 

*** 
Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 
- Eh, miałem dwa razy wielką awanturę z 

tatą. 
- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a 
drugi, jak się połapał, że to jego. 

*** 
- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel 

ucznia. 
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń 
dostaje dwóję za wypracowanie, które 

napisał jego ojciec. – odpowiada. 
*** 

Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło 

dzięki wykorzystaniu wody? 
- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 

Redakcja gazetki: 

Opiekunki: mgr Elżbieta Szostak, mgr 

Katarzyna Borecka 

Uczniowie: Alicja Jelonek, Bartłomiej Drosik, 

Klaudia Drynda, Adrianna Ślusarczyk 



 

 
 

 

 

 

 

BABKA WIELKANOCNA 

Najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia  w SP  

im. M. Konopnickiej w  Przystajni w I semestrze 2017/2018 

 
             

             

          

 

 

           

             

             

             

             

             

 

 

 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI! 

1. Kiełbasy, szynki. 
2. Malowane jajka. 
3. Pieczywo na każdym 

polskim stole. 
4. Biała, sypka, dodaje 

smaku potrawom. 
5. Ciasto wielkanocne. 
6. Starty ma bardzo 

ostry smak. 
7. W wielkanocnym 

koszyku, z lukru. 
8. Symbol życia. 
9. Przynosi prezenty 

wielkanocne. 
 

 
Z poprawnymi odpowiedziami proszę 

zgłaszać się do pani Kasi Boreckiej. 

Zwycięzca zostanie wybrany drogą 

losowania. 

SKŁADNIKI: 
-2 jajka 

-120 g cukru 

-200 g mąki 

-1 łyżeczka sody  

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 60 g oleju kokosowego 

- 65 g masła 

-1 gorzka czekolada 

-1 łyżeczka soku z cytryny 

-1 łyżeczka kakao 

- 200 g pokrojonych bananów 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Banany, jajka i tłuszcz 

zblendować i połączyć z 

suchymi składnikami. Dodać 

pokrojoną drobno gorzką 

czekoladę i sok z cytryny. Piec 

w 180 stopniach przez 25 – 35 

min. 

CIEMNY RÓŻ 

Średnich 

rozmiarów buraka 

posiekaj na kawałki 
i wrzuć do 4 

szklanek wrzącej 

wody. Dodaj 2 
łyżki octu winnego 

i ostudź całość do 

temperatury 
pokojowej. Odcedź 

buraki. 

NIEBIESKI 

Pokrój ¼ główki 

kapusty na kawałki 

i wrzuć do 1 litra 
wrzącej wody. 

Dodaj dwie łyżki 

octu winnego. 
Ostudź całość do 

temperatury 

pokojowej i odcedź 

kapustę. 

ŻÓŁTY 

Gotuj pół szklanki 

posiekanej natki 
marchewki w 1 ½ 

szklanki wody przez 

15 minut, odcedź, a 
na koniec dodaj 2 

łyżeczki białego 

octu winnego. 

ZIELONY 

Zdejmij skórki z 6 

czerwonych cebul i 

gotuj je w 2 
szklankach wody 

przez 15 minut. 

Odcedź. Dodaj 3 
łyżeczki białego 

octu winnego. 

 Od września 2017r. w naszej szkole oprócz pedagoga, doradcy zawodowego pracuje psycholog, 
którego najważniejszym celem pracy jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz 

zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.  

 W październiku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno – przyrodniczej "Eko-Przystań" 
utworzonej dzięki dofinansowaniu  WFOŚ i GW w Katowicach i Gminy Przystajń w ramach 

konkursu pn. „Zielona pracownia'2017   oraz dokonano montażu nowych kotłów grzewczych 
sfinansowanych przez organ prowadzący szkołę. 

 Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa pozwolił  pozyskać  środki finansowe na 
zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  Szkoła 

zakupiła 899 książek. Są to lektury wg nowej podstawy programowej, beletrystyka dla dzieci i 

młodzieży oraz książki dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi. 

 W ramach Rządowego programu  rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica" szkoła 

pozyskała środki na zakup kolejnej tablicy interaktywnej (s. 19) oraz monitora interaktywnego 

(sala 4). 

 Z inicjatywy Rady Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni 

powołano Stowarzyszenie Rodziców „Nasze Dzieci” jako przejaw ich obywatelskiej troski o 

autonomię szkoły, wysoką jakość jej pracy oraz równe szanse wszystkich uczniów. 

 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych co wpływa na ich rozwój fizyczny i intelektualny.Do drugiego etapu  

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 zakwalifikowali 

się następujący uczniowie: Dominika Matuszczyk, Beata Mićka (język polski),  Aleksandra 

Urbańczyk, Weronika Jelonek, Krystian Kozak (geografia). Uczennica klasy VII - 

Dominika Matuszczyk zakwalifikowała się do finału  Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Języka Polskiego, a Krystian Kozak, uczeń klasy III G, do finału 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. 

 W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie uczęszczają na zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne indywidualne i w zespole, dydaktyczno – wyrównawcze indywidualne i w 

zespole, rewalidacyjne, logopedyczne. Ponadto uczniowie uczęszczają   na zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej. 

 Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z różnych przedmiotów oraz w 
zajęciach wyrównujących braki w ramach godzin statutowych. 

 Uczniowie poszczególnych klas biorą udział w ciekawych wycieczkach dydaktycznych 
organizowanych przez wychowawców klas. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 

wyjeżdżają cyklicznie na basen do Olesna. 

 Uczniowie biorą udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez SU, świetlicę szkolną, 

Szkolny Klub Wolontariusza, Szkolne Koło Ekologiczne, Uczniowski Klub Sportowy. 

 Szkoła organizuje uroczystości, akademie, imprezy, apele, konkursy, turnieje, występy,  bale, 
zabawy, dyskoteki. Imprezy mają charakter działań klasowych, międzyklasowych, 

środowiskowych, międzyszkolnych. 

 W szkole uczniowie klasy II biorą udział w innowacji pedagogicznej o nazwie „Twórcza 

informatyka w klasach I-III szkoły podstawowej”, a uczniowie klas V w innowacji  

„Informatyka to podstawa”. 

 Z funduszy europejskich Gmina wspólnie ze szkołą w ramach konkursu Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego – tytuł projektu „Pomagamy najsłabszym” – wsparcie ucznia o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego,  pozyskały środki na doposażenie 

pracowni w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, urządzenia TIK oraz zajęcia dla 

uczniów młodszych i z niepełnosprawnościami w kwocie prawie 300 000 zł. Realizacja 

projektu rozpocznie się w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018. 

 

 

JAK W NATURALNY SPOSÓB ZABARWIĆ JAJKA? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKI POST I WIELKANOC 

Wielki Post to czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt 
Wielkanocnych. Zaczyna się on w Środę Popielcową, która wypada 46 dni przed Wielką 
Niedzielą. W ten dzień posypuje się głowy wiernych popiołem, co ma przypominać o 
kruchości ludzkiego życia oraz wzywać nas do pokuty i nawrócenia. Zwyczaj posypywania 
głowy popiołem w pierwszy dzień Wielkiego Postu został wprowadzony przez papieża Urbana 
II. Ustalono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową rok 
wcześniej. 

Jan Paweł II ogłosił Popielec dniem modlitw o pokój na świecie. 
W trakcie Wielkiego Postu jest 6 niedziel, a każda z nich ma swoją nazwę: 

1.Wstępna – łac. Invocavit 
2.Sucha – łac. Reminiscere 

3.Głucha – łac. Oculi 
4.Środopostna – łac. Laetare 

5.Czarna – łac. Judica 
6.Palmowa – łac. Palmarum 

Wielki Post trwa od Środy Popielcowej aż do liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w 
Wielki Czwartek. Wielki Czwartek jest pamiątką ustalenia sakramentów Eucharystii i 
Kapłaństwa. Otwiera on również kolejny okres liturgiczny, którym jest Triduum Paschalne. 
Jego istotą jest celebracja Misterium Paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. W skład Triduum Paschalnego wchodzą, poza Wielkim Czwartkiem, również Wielki 
Piątek oraz Wielka Sobota. 
Wielki Piątek upamiętnia śmierć Chrystusa na krzyżu, dlatego też w ten dzień nie odprawia 
się żadnej Mszy Świętej. Tego dnia obowiązuje post ścisły.  
Wielka Sobota jest dniem poprzedzającym święto zmartwychwstania. Dzień ten jest dniem 
wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy 
adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem 
Pańskim. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny (święconka). 
Dopiero po zmierzchu odprawiana jest liturgia światła. Podczas tego nabożeństwa zostaje 
poświęcony paschał, który zostaje zapalony od ognia pochodzącego z ogniska rozpalonego 
przed Kościołem. W trakcie liturgii dokonuje się też poświęcenia wody.  

Przykładowa święconka powinna zawierać: 

 - chleb - symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go do 

koszyczka, by zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność. 

- wędlina - symbol zdrowia i płodności dla nas i rodziny.  

- sól - symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do 

koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło. 

- jajko - symbol życia. Włóżmy je do koszyczka, by 

pamiętać o wciąż odradzającym się życiu.  

- ser - jest symbolem związku człowieka z przyrodą . 

- chrzan - symbol umiejętności i doskonałości. Ma  

zapewnić nam siłę fizyczną przez cały rok. 

 - baranek - najbardziej znamienny symbol Świąt 

Wielkanocnych, uosabia przezwyciężenie zła. 

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR MGR MONIKĄ RABENDĄ 

1. Co najczęściej robi Pani podczas Świąt Wielkanocnych? Czy zdarza się, że spędza je Pani poza 

domem? Jak pani spędza te Święta? 

Podczas świąt staram się odpocząć , spędzić jak najwięcej czasu z rodziną, gdyż w zwykły czas ze względu na 

obowiązki służbowe mało czasu poświęcam rodzinie. Staram się już kilka dni przed świętami tak wszystko 

zorganizować, zaplanować, żeby później mieć więcej czasu dla najbliższych. Nie ukrywam, że w przygotowaniu 

świąt bardzo dużo pomaga mi mąż, dzieci i oczywiście mój wnuczek. 

2. O czym przypomina Pani Wielkanoc? 

Wielkanoc to czas wyjścia do drugiego człowieka, przypomina nam, kim tak naprawdę jesteśmy. To czas, kiedy 

przyroda na nowo budzi się do życia, rozwijają się pąki na drzewach, kwitną kwiaty, śpiewają ptaki, słońce coraz 

mocniej grzeje. 

3. Jakie są tradycje wielkanocne w Pani rodzinie? 

Jest to Wielka Niedziela, czyli dzień radości, udajemy się wcześnie rano na godzinę 6:00 na Mszę Rezurekcyjną, a 

po niej zasiadamy całą rodzinką do śniadania. Najpierw dzielimy się jajkiem, życzymy sobie wszystkiego co 

najlepsze, jemy świąteczne potrawy.  

Druga ważna tradycja to święconka, w Wielką Sobotę święcimy koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim 

zabraknąć chleba, jajka, baranka, kiełbasy i wędlin, masła, soli, pieprzu, chrzanu oraz bukszpanu. Myślę, że w tym 

roku, jak będzie ciepło, wybiorę się ze święconką z moim wnuczkiem.  

Inna tradycja to malowanie pisanek. Różnokolorowe, przyozdobione rozmaitymi wzorami pisanki cieszą oko, 

wprowadzają święteczną atmosferę. 

4. Który z obyczajów wielkanocnych podoba się Pani najbardziej? 

Myślę, że wszystkie obyczaje są godne uwagi, każdy z nich ma jakąś myśl przewodnią, coś symbolizuje, np. 

wspomniana wcześniej Wielka Niedziela z Mszą Rezurekcyjną, świątecznym śniadaniem, dzieleniem się jajkiem, 

babą i mazurkiem symbolizują radość związaną ze świętami. 

5. Czy wie Pani, co jest symbolem Wielkanocy? 

Symbolem Wielkanocy jest baranek z czerwoną chorągwią – symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, 

który zawsze znajduje swoje miejsce w koszyczku wielkanocnym. 

6. Jakie są pani najmilsze wspomnienia związane ze Świętami Wielkanocnymi? 

Wspomnienia sięgają dawnych lat, kiedy to w czasie Świąt Wielkanocnych była prawdziwie wiosenna pogoda, było 

ciepło, słonecznie, ludzie dużo czasu spędzali na świeżym powietrzu, byli bardziej otwarci na siebie, pogodni… 

Wysyłali kartki świąteczne z życzeniami. Żałuję, że kartki świąteczne zostały zastąpione przez SMS-y i  maile. 

Przez to, że moja codzienna praca w dużej mierze opiera się właśnie na kontaktach on-line, niezwykle doceniam 

kontakt za pomocą tradycyjnych środków przekazu. Papier wyraża emocje. Odręcznie wypisana, często pięknie 

ozdobiona kartka świąteczna jest dowodem, że ktoś poświęcił swój czas myśląc o nas. 

7. Czy lubi Pani „Lany Poniedziałek” ?  

Tak, jeśli jest on w poniedziałek, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. 

8. Co symbolizuje pisanka? Czy przygotowuje Pani sama pisanki wielkanocne? 

To symbol Świąt Wielkanocnych, przygotowujemy je rodzinnie. Najczęściej wykorzystujemy recepturki, którymi 

obwiązujemy jajka i umieszczamy w łuskach cebuli. Po wyjęciu jajek z barwnika, w miejscach, gdzie do skorupki 

przylegały recepturki, pozostają białe paski, a skorupkę cebula zabarwia na pomarańczowo. Myślę, że w tym roku 

będziemy eksperymentować, tzn. kolorować jajka róznież pisakami, przyklejać naklejki ze świąteczną grafiką, gdyż 

mój wnuczek bardzo lubi malować, kleić i pomagać w kuchni. 

9. Czy woli Pani Święta Wielkanocne, czy jest Pani zwolenniczką Bożego Narodzenia? 

Wbrew pozorom nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Z punktu widzenia chrześcijańskiej teologii ważniejsza 

jest Wielkanoc. Z drugiej strony badania socjologiczne pokazują, że Święta Bożego Narodzenia mają mocniejszą 

pozycję. Ja uważam, że każde święta mają swoją magię. Lubię i „wiosenną” Wielkanoc, i „zimowe” Boże 

Narodzenie. 

10. Co kojarzy się pani z Wielkanocą? 

Zmartwychstanie Chrystusa, gaiki, palmy wielkanocne, kolorowe pisanki, cukrowy baranek, zajączek wielkanocny, 

baby wielkanocne, mazurki… 

11. Czy w Pani rodzinie obdarowujecie się prezentami, które przynosi zajączek wielkanocny? 

Nie. Chociaż myślę, że w tym roku w pierwszy dzień świąt zajączek wielkanocny przyniesie 
słodycze i jakiś drobny upominek dla mojego wnuczka. 

12. Jaka jest Pani ulubiona potrawa wielkanocna? Co znajduje się w menu wielkanocnym w 

Pani domu? 

Lubię tradycyjne, staropolskie potrawy. Są to jajka z majonezem oraz sałatka warzywna a ponadto 

domowy pasztet, serniki, makowce, tradycyjne baby i mazurki. 

13. Czego życzyłaby Pani nauczycielom, uczniom i pracownikom naszej szkoły na 

nadchodzące Święta Wielkanocne? 

Ciepłych, pogodnych Świąt Zmartwychstania Pańskiego, kolorowych spotkań  z budzącą się do życia 

przyrodą, miłych chwil w gronie rodziny i znajomych, pogody, słońca i aby zbliżające się święta 

przyniosły wszystkim radość i wzajemną życzliwość. 



 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 
Dnia 26.01.2018 roku odbył się bal karnawałowy pt: ,,Bal karnawałowy na bogato’’ dla klas 

IV-VII i gimnazjum na 2 – 7 godzinie lekcyjnej. Każda klasa miała przygotować jedną z 

propozycji: prezentację grupy, krótką scenkę, zabawę grupową, taniec itp. Wszyscy 

uczniowie zobowiązani zostali do przebrania karnawałowego. Poszczególne klasy SP bardzo 

oryginalnie przygotowały się do wyznaczonych zadań. Przebrali się tamatycznie za np: 

postacie z ,,Akademii Pana Kleksa'', przedstawicieli różnych krajów, postacie z ,,Chłopak 

czy dziewczyna, czyli heca na czternaście fajerek”, przedszkolaki na spacerze, damy i 

rycerzy dworu, czarownice i czarodziei i inne. Klasy gimnazjalne również świetnie się 

przygotowały: 

- klasa IIa przygotowała zabawę pt: ,,Rodzinka” 

- klasa IIIa przedstawiła własną interpretację hitu pt: ,,Miłość w Zakopanem’’ 

- klasa IIIa zaprezentowała balet pt: ,,Jezioro łabędzie”  jako uczestnicy programu 

telewizyjnego ,,Mam talent” 

 

Ponadto SU zorganizował blok konkursów i zabaw z nagrodami. Wśród nich znalazły 

się: 

- taniec w parach na gazecie, 

- ,,taniec pokładaniec”  na kocu, 

- tworzenie mumii  z papieru toaletowego, 

- wyścig narciarzy, 

- ,,Pilnuj swojego krzesełka”, 

 

Wszyscy świetnie się bawili zarówno podczas zabaw, jak i wspólnych pląsów do muzyki 

dyskotekowej. 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

DZIEŃ KOBIET 

Jest to coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 

lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym 

Jorku. W Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. Sztandarowy czerwony goździk i 
pończochy stały się symbolem sztampowego traktowania święta. Jego historia jest jednak zupełnie inna. 

Dzień Kobiet – historia 

Choć w Polsce wiąże się go przede wszystkim z ideologią PRL i symbolicznym czerwonym goździkiem, 
z założenia Międzynarodowy Dzień Kobiet jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o 

równouprawnienie kobiet, równe traktowanie w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykonaną 

pracę. Początki obchodów tego święta związane są ze strajkami w Stanach Zjednoczonych. Podczas 

jednego z nich, w 1909 roku, kobiety sprzeciwiające się uciskowi w firmie, zostały zamknięte w fabryce, 

gdzie wybuchł pożar. Zginęło w nim 126 kobiet. Dlatego od 1910 roku obchodzi się Dzień Kobiet jako 

uczczenie pamięci i poświęcenia tych kobiet. Ustanowiła go Międzynarodówka Socjalistyczna w 

Kopenhadze. Z założenia Dzień Kobiet miał służyć utrwalaniu idei równości. 

Ciekawostki o sławnych Polkach: czy wiesz, że… 
1. Maria Skłodowska – Curie jest nie tylko pierwszą noblistką, ale także jedną z pierwszych kobiet, 

które zrobiły prawo jazdy. Maria mogła prowadzić też pojazdy ciężarowe! 

2. Woody Allen, znany reżyser, jest ogromnym fanem polskiej poetki - Wisławy Szymborskiej. 

"Wisława Szymborska jest w stanie uchwycić najbardziej wzruszające momenty i smutek życia, a 

jednocześnie pozostać optymistką." – mówi. 

3. Wisława Szymborska była też wielką fanką Andrzeja Gołoty. 

4. Na szczycie rankingu najbardziej wpływowych Polek znajduje się Beata Szydło. 

5. Pierwszą Miss Polonia była Władysława Kostakówna. Wybrana została jedynie na podstawie 

fotografii. Pokonała hrabianki i arystokratki. Była urzędniczką Miejskiej Kasy Oszczędnościowej 

w Warszawie.  

 

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.  Pierwszy dzień wiosny przypada 
na czas równonocy wiosennej, od tego dnia dzień będzie się stopniowo wydłużał 
kosztem nocy. Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest 
topienie lub palenie Marzanny. Zwyczaj ten wywodzi się ze słowiańskich wierzeń 
pogańskich i związany był kiedyś z Jarymi Godami, czyli cyklem obrzędów 
przypadających na czas równonocy wiosennej. Dawniej Marzanna uosabiała boginię 
śmierci, którą należało wynieść ze wsi i utopić bądź spalić. Wierzono, że symboliczne 
zabicie postaci uosabiającej śmierć zapewni powrót  życia (wiosny) i przyniesie urodzaj na 
cały nadchodzący rok. Obecnie Marzanna nie uosabia już śmierci, a raczej zimę, którą 
wyprasza się w dosadny sposób, aby zrobić miejsce wiośnie. 
CIEKAWOSTKA: 

Przyzwyczailiśmy się, aby wiosnę witać właśnie 21 marca, jednak według najnowszych 
badań od 2014 roku astronomiczna wiosna wraca do nas dzień wcześniej, 20 marca. 
Zmiana ta związana jest z ruchem ziemi, którego nie uwzględnia kalendarz. 21 marca 
stanie się na powrót pierwszym dniem wiosny dopiero w 2102 roku.  

 

Wszystkim przedstawicielkom płci 

pięknej składamy najserdeczniejsze 

życzenia: zdrowia, pomyślności i 

samych pięknych dni w życiu, aby 

uśmiech rozpromieniał Wasze twarze 

i abyście zawsze czuły się doceniane! 


