
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci 

byli żołnierzami wojska polskiego podziemia. Ustawa ta została ustanowiona w lutym 2011r. 

przez Sejm. Święto to przypomina nam o antykomunistyczny, niepodległościowym ruchu 

partyzanckim. W szczytowym okresie walki działało nawet 200 tysięcy osób, z czego 20 

tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich. 

 Symbolem Żołnierzy Wyklętych stał się wilk za sprawą poety – Zbigniewa Herberta 

pt. „Wilki”. 

 

Zbigniew Herbert 

WILKI 

                   Marii Oberc 

Ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy 

pozostał po nich w kopnym śniegu 

żółtawy mocz i ten ślad wilczy 

 

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki 

trafiła serce mściwa rozpacz 

pili samogon jedli nędzę 

tak się starali losom sprostać 

 

już nie zostanie agronomem 

,,Ciemny" a ,,Świt" - księgowym 

"Marusia" - matką ,,Grom" - poetą 

posiwia śnieg ich młode głowy 

 

nie opłakała ich Elektra 

nie pogrzebała Antygona 

i będą tak przez całą wieczność 

w głębokim śniegu wiecznie konać 

 

przegrali dom swój w białym borze 

kędy zawiewa sypki śnieg 

nie nam żałować - gryzipiórkom - 

i gładzić ich zmierzwioną sierść 

 

ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy 

został na zawsze w dobrym śniegu 

żółtawy mocz i ten trop wilczy 

Michał Wojciechowski  



 

Dzień kobiet 
 

Dzień kobiet to inaczej święto kobiet. Przepada ono 8 marca. W tym roku tym dniem 

jest poniedziałek. Święto to jest międzynarodowe. Symbolem tego dnia są tulipan i czerwony 

goździk. Zwyczajem jest wręczanie kobietom kwiatów, 

wręczanie mniejszych lub większych upominków. 

Początki Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów 

robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze 

święto Dnia Kobiet było obchodzone 28 lutego 1909 r. w 

Stanach Zjednoczonych.  

 

Dzień mężczyzn 

 
Dzień mężczyzn to jest międzynarodowy dzień. W roku 2021 wypada on w środę. 

Zawsze obchodzimy go 10 marca. Dzień chłopaka to popularniejsze święto niż Dzień 

Mężczyzn. W Dzień mężczyzny to właśnie panie obdarowują swojego 

ukochanego mniejszym lub większym upominkiem.  

Maja Piechowiak 

 

 

 

 

 



POSZUKIWANIE WIOSNY…   

Jestem Kasia i chodzę do 6 klasy. Chcę 

opowiedzieć ci historię z mojego życia. 

Spałam sobie smacznie, śniąc o pierwszym 

dniu wiosny, gdyż miał on być już jutro. Mój sen 

nie był jednak tak kolorowy, śniło mi się, że 

widziałam panią Wiosnę ubraną na czarno i 

zanikającą w mgle. Obudziłam się z ulgą, że to 

tylko sen. Wstałam z łóżka i poszłam na śniadanie, 

zrobiłam sobie płatki z mlekiem. Zobaczyłam na 

lodówce karteczkę od mamy z dopiskiem: „ubierz 

się dzisiaj ciepło”. Okej, ale jest przecież marzec, 

pomyślałam. Ubrałam się i wyszłam z domu. Wiało i padał śnieg. Nie wiedziałam, jak to się 

stało, przecież jeszcze wczoraj było 10 stopni na plusie. Kiedy byłam w szkole, zobaczyłam, 

że gazetka szkolna na korytarzu została zmieniona na zimę, a przecież od tygodnia wisiał tam 

napis ,,witaj wiosno!”! Podeszłam do mojej przyjaciółki Martyny: 

- Hej, wiesz może, dlaczego nagle wszystko zmieniło się tak, jakby była dalej zima? Mamy 

dzisiaj 1. dzień wiosny. – powiedziałam zaintrygowana. 

- Kasiu, wszystko okej? Nie istnieje taka pora roku jak wiosna. Musiało ci się coś przyśnić. –  

odpowiedziała mi lekko zdezorientowana Martyna. 

- Nie żartuj sobie ze mnie. Mamy 4 pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. – powiedziałam 

lekko zdenerwowana, ponieważ nie lubię kiedy ludzie sobie ze mnie żartują. 

Wtedy przerwał mi dzwonek, poszłam do klasy, ale postanowiłam zrobić najpierw coś 

innego. Szłam do pani, mając wielki znak zapytania w głowie. 

- Dzień dobry, proszę pani – powiedziałam z lekko sztucznym uśmieszkiem. 

- O witaj Kasiu, co cię do mnie sprowadza? – odpowiedziała wesoło moja pani od biologii.  

- Mam do pani pytanie. Dlaczego na gazetce szkolnej widnieje ciągle zima, skoro dzisiaj 

mamy pierwszy dzień wiosny? – powiedziałam lekko zaniepokojona. 

- Hmm? Kasiu nie istnieje taka pora roku. – zaśmiała się nauczycielka. 

- A-ale... – nie zdążyłam powiedzieć, bo pani mi przerwała. 

- Kasiu nie zadawaj takich głupich pytań. Teraz usiądź w ławce zaczęła się już lekcja. 

Przerażona usiadłam w ławce, mając w głowie różne scenariusze. Co jeśli wiosna 

zniknęła ze świata na stałe?! 

Wtedy usłyszałam jak alarm w moim telefonie dzwoni. Otworzyłam oczy i zobaczyłam, że 

ciągle jestem w moim łóżku, a za oknem świeci słońce.  

-To jednak był tylko sen… 

 

        Julia Mydlarz  



 

 

Dzień liczby PI jest obchodzony 14 marca. Dwa dni wcześniej jest dzień Matematyki. 

Głównie obchodzi się ten dzień w Stanach Zjednoczonych. Jest to najsłynniejsza liczba na 

całym świecie.  

Ciekawostki: 

- π, czyli stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Liczba PI  w przybliżeniu wynosi 

3,14, choć obecnie jesteśmy w stanie obliczyć wartość pi do milionów miejsc po przecinku. 

Liczba ta fascynuje nie tylko matematyków, ale i innych naukowców.  

- To jedyna liczba która ma swoje święto. 

- Odkryli ją Sumerowie. 

- Jej wartość obliczył Archimedes już w III w p. n. e.  

- Jest wykorzystywana przy liczeniu objętości figur przestrzennych. 

 

Dzień Świętego Patryka, obchodzony 17 marca, jest świętem narodowym Irlandii, 

ale nie tylko! Jest on jednym  z najchętniej obchodzonych świąt na świecie.  

Jak to się zaczęło? Kim był ten Patryk? 

Urodził się prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. 

W wieku 16 lat chłopiec został porwany, a następnie 

przetransportowany do Irlandii, gdzie jako 

niewolnik zajmował się wypasem owiec. Jak głosi 

legenda, w tym właśnie okresie został szczególnie 

natchniony przez Boga, a dzięki jego pomocy uciekł 

z wyspy w wieku 20 lat. Wtedy też dostał przekaz od 

https://podroze.se.pl/aktualnosci/dzien-swietego-patryka-co-za-swieto-jak-sie-je-obc/2148/swiat/europa/irlandia/


Boga, by nawrócić pogańską Irlandię na chrześcijaństwo. Został 

duchownym i prowadził swoją działalność misyjną w Irlandii.  

Na ten temat powstało wiele niesamowitych legend. Jedna z nich 

mówi o tym, że św. Patryk wypędził węże z Irlandii. Podobno 

zrobił to za pomocą drewnianej laski – przegonił węże do morza 

i zakazał im wracać. W Irlandii rzeczywiście nie ma węży! Inna 

słynna legenda związana jest z koniczyną. Mówi się, że za jej 

pomocą święty Patryk tłumaczył ludziom kim jest Bóg.  

Jak dziś wygląda Saint Patrick's Day? 

W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest 

dniem wolnym od pracy i szkoły.  Kolor 

zielony jest symbolem kraju! Tego dnia 

wszyscy chodzą ubrani na zielono, piją 

zielone napoje, biorą udział w paradach i 

koncertach.   

Również Amerykanie, pośród których wielu ma korzenie Irlandzkie,  bardzo lubią Dzień 

Św. Patryka, jest to dla nich okazja do niesamowitej zabawy. 

W Chicago  celebruje ten dzień farbując rzekę Chicago River na zielono! 

 Również w Polsce święto zyskuje z roku na rok na popularności. Ten dzień to świetna 

okazja do promowania Irlandzkich tańców, filmów i kulinariów.  

Linki do zdjęć: 

https://www.marketwatch.com/story/coronavirus-has-now-

spread-to-every-eu-country-and-ireland-has-canceled-the-st-

patricks-day-parade-2020-03-09 

https://gs24.pl/dzien-sw-patryka-w-

szczecinie/ga/9721036/zd/17786840 

https://miastodzieci.pl/bajki/leganda-o-swietym-patryku-

legendy-irlandzkie/ 

https://matadornetwork.com/read/chicago-river-dye/  

 

 

https://www.marketwatch.com/story/coronavirus-has-now-spread-to-every-eu-country-and-ireland-has-canceled-the-st-patricks-day-parade-2020-03-09
https://www.marketwatch.com/story/coronavirus-has-now-spread-to-every-eu-country-and-ireland-has-canceled-the-st-patricks-day-parade-2020-03-09
https://www.marketwatch.com/story/coronavirus-has-now-spread-to-every-eu-country-and-ireland-has-canceled-the-st-patricks-day-parade-2020-03-09
https://gs24.pl/dzien-sw-patryka-w-szczecinie/ga/9721036/zd/17786840
https://gs24.pl/dzien-sw-patryka-w-szczecinie/ga/9721036/zd/17786840
https://miastodzieci.pl/bajki/leganda-o-swietym-patryku-legendy-irlandzkie/
https://miastodzieci.pl/bajki/leganda-o-swietym-patryku-legendy-irlandzkie/
https://matadornetwork.com/read/chicago-river-dye/


Cykl „Patron roku 2021” 

W tym miesiącu pragnę przedstawić sylwetkę wyjątkowego poety – Kamila 

Krzysztofa Baczyńskiego. Urodził się 22 stycznia 1921 roku (lub 3 marca 1921 roku) w 

Warszawie. Za datę jego przyjścia na świat przyjmuje się tę podaną w wypisie z księgi 

parafialnej. 

W 1933 roku Baczyński rozpoczął naukę w warszawskim Gimnazjum im. Stefana 

Batorego. Podczas pobytu w szkole 

średniej związał się z lewicową 

organizacją młodzieżową "Spartakus". 

Używał wtedy pseudonimu "Emil". Z tego 

też okresu pochodzi pierwszy znany jego 

wiersz - "Wypadek przy pracy" (1936). 

Był średnim uczniem, nawet język polski 

nie był jego mocną stroną. Świetnie 

natomiast rysował, co stało się wówczas 

jego największą pasją. Hobby zdradzało też niewątpliwy talent, który już wkrótce miał 

rozkwitnąć. 

W czasie II wojny światowej był aktywnym uczestnikiem polskiego ruchu oporu. Nie 

przeszkodziło mu to w rozwijaniu pasji, jaką była liryka. Przez cały okres okupacji aktywnie 

tworzył, a warszawscy literaci, którzy mieli okazję zapoznać się z wierszami Krzysztofa, 

szybko docenili jego talent. Co więcej, udało się im uzyskać od władz podziemnych 

zapomogę finansową dla poety, co było niebywałym wyróżnieniem w okupacyjnej 

rzeczywistości. Był uczestnikiem tajnych kompletów, Harcerskich Grup Szturmowych i 

konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy. Od jesieni 1942 do lata 1943 roku kształcił się 

na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował polonistykę. Zdecydował się jednak 

przerwać naukę na rzecz działalności konspiracyjnej. W 1943 roku rozpoczął służbę w 

plutonie "Alek, a następnie kompanii "Rudy" batalionu "Zośka". Służył w stopniu starszego 

strzelca. Co ciekawe, w konspiracji działał wraz z kolegami, z którymi niegdyś uczęszczał do 

szkoły. Wszyscy wylądowali w Szarych Szeregach. Baczyński był jednak przypadkiem 

szczególnym. Ze względu na jego talent pisarski dowódcy zdecydowali się wycofać go z 

czynnej służby, co samo w sobie wiele mówi o fenomenie, jakim niewątpliwie był młody 

poeta. 



W lipcu 1944 roku wstąpił do batalionu "Parasol" i został zastępcą dowódcy III 

plutonu 3. kompanii, w której służył w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 

sierpnia 1944 roku. W czwartym dniu walk poległ od wrogiej kuli niemieckiego snajpera na 

posterunku w Pałacu Blanka. Miał zaledwie 23 lata... 

Poeta stał się inspiracją dla wielu twórców kolejnych pokoleń. Do jego utworów 

odwoływała się chociażby Wisława Szymborska. Twórczość Baczyński obecna jest także w 

muzyce – zespół Budka Suflera wylansował przebój zatytułowany "Sur le pont d'Avignon", 

Mela Koteluk nagrała z kolei „Pieśń o szczęściu” (piosenki możesz wysłuchać tu)

 

Kamil Baczyński „Pieśń o szczęściu”  

Dziś rano cały świat kupiłem, 

gwiazdy i słońce, morze, las, 

i serca, lądy i rzek żyły, 

Ciebie i siebie, przestrzeń, czas. 

Dziś rano cały świat kupiłem, 

za jedno serce cały świat, 

nad gwiazdy szczęściem się wybiłem, 

nad czas i morskie głębie lat… 

Gorące morza sercem płyną - 

- pozłocie nieprzebytych sław, 

gdzieś rzeki nocy mnie wyminą 

w głębokich morzach złotych traw. 

Chcę czerwień zerwać z kwiatów polnych, 

czerwienią nocy spalić krzew, 

jak piersi nieba chcę być wolny, 

w chmury się wbić w koronach drzew. 

Morzem w nocy 

Noc się ciszą kołysze, zmęczona wzruszeniem, 

woda pachnie księżycem wśród dygów błyszczących, 

nieskończone, bez ciała, śródfaliste drżenie 

i cień nocy sinawy po wodzie się pnący. 

Szczęście palce rozdzwania drżące miękkim pulsem, 

myśli czernią zakrzepłe na błyskach dygocą, 

serce tętnem uderza w wielkiej piersi nieba. 

W głąb rozczerni i szczęścia płyniesz ze mną nocą.

Źródła: Biografia Krzysztof Kamil Baczyński - postacie II wojny światowej (szu.pl) 

https://www.youtube.com/watch?v=brftyIVBy4c
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=biografia_krzysztof_kamil_baczynski


 

WIOSENNE ZAGADKI 
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Jak ten kwiatek się nazywa, co 

słowo „pan” w nazwie ukrywa 

 

W krótkiej nazwie kwiatów 

mieszczą się „sanki”, a te kwiaty 

kwitną w marcu, w mroźne 

nocki, ranki. 

 

Co buduje każdy ptak, by 

chować pisklęta, a tylko 

kukułka, o tym nie pamięta? 

 

Z ciepłych krajów wiosną leci, 
ponoć niesie z sobą dzieci 

Słońce świeci i deszcz pada, 

łuk kolorów zapowiada. 

 

On pierwszy do nas z ciepłych 

krajów wrócił, i nad polami 

piosenkę zanucił. 

 



 

TEN NUMER PRZYGOTOWALI 

 

Marta Molik, Julia Mydlarz, Garbiel Nawieśniak, Maja Piechowiak, Wojciech 

Siwak, Michał Wojciechowski, Magdalena Wójcik 


