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Warto wiedzieć
Panna Marzanna
Marzanna ma przepędzić zimę w pierwszym dniu
wiosny – takie przesłanie ma ten zwyczaj dziś dla
nas. Nam, dzieciom, kojarzy się ona z niegroźną
kukłą symbolizującą zimę, a także ze zwyczajem
jej topienia lub podpalania. Wiemy, że zapowiada zwycięstwo wiosny i słońca nad zimą, kiedy to
przyroda budzi się do życia.
Kiedyś marzanna miała jednak wiele funkcji.
Marzanną nazywano słowiańską boginię o wielu imionach i obliczach. Zwano ją także: Mara,
Mora, Morena, czy Śmiercicha. Jej imię piszemy
wielką literą, w przeciwieństwie do określenia
słomianej kukły - marzanny.
Historycy różnie interpretowali obrzęd jej topienia.
Jan Długosz w swoich dziełach przedstawiał ją
jako polską boginię, której popularność wiązała
się z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa.
Inni badacze historii uważali, że topienie marzanny - słomianej kukły, miało odpędzać morowe
powietrze, które spowodowało w średniowieczu
zarazę w Europie. Inni dopatrywali się w niej

Topienie Marzanny - archiwum domowe
Barbary Braun
jakiegoś demona, a nie bogini.
Niezależnie od imienia, kukła ta wyrażała zło była symbolem nieszczęść, chorób i zimy. Pozbywano się tego całego nieszczęścia i złych mocy,
właśnie topiąc, bądź paląc kukłę zwaną marzanną. Tę słomianą lalkę ubierano w białe płótno, na
Śląsku zakładano jej jeszcze na głowę wianek, a
także pleciono warkocze i wstążki.Z biegiem wieków marzanna kojarzyła się już tylko ze zwyczajem żegnania zimy i przywoływania wiosny.

Współcześnie różne jest podejście do tego
obrzędu. Kiedyś wprowadzono nawet zakaz topienia marzanny przez uczniów, gdyż uważano,
że jest związana z kultem zła. Mimo to zwyczaj
zachował się w większości polskich szkół.
Oznacza przecież dobrą zabawę i bardzo przyjemne wyjście ze szkoły pozwalające na uniknięcie lekcji.
Maria Nadolna
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Warto wiedzieć
Dzień Wagarowicza
Dzień Wagarowicza jest obchodzony 21 marca,
czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Słowo wagary wywodzi się z łaciny i dosłownie
oznacza ,,błąkanie się’’. Dla większości uczniów dzień ten oznaczał możliwość ucieczki ze
szkoły. Dawniej uczniowie w to święto przebierali się w wesołe, kolorowe stroje. W Warszawie większość z nich szła na Stare Miasto. Po
południu odbywały się koncerty na Agrykoli.
Była to okazja do miłego spędzenia czasu z
przyjaciółmi. Tego dnia wśród młodych ludzi
panowała atmosfera żartów i zabawy.
Obecnie w szkołach są organizowane tematyczne apele i imprezy okolicznościowe przez
nauczycieli. Szkoła chce w ten sposób zachęcić
uczniów do nieopuszczania zajęć. Tradycją jest
topienie kukły- marzanny. Jest to symboliczne
pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Młodsze
klasy organizują tego dnia przedstawienia. Na-

uczyciele zachęcają uczniów do ubierania się
w wesołe, zielone ubrania.

Fot. iStockPhoto
Jestem ciekawa jak Dzień Wagarowicza będzie obchodzony za dziesięć lat. A co Wy na
ten temat myślicie?
Zuzanna Lepczak 8c

Kącik sportowca
Rowerem po śniegu ...
Wiadomo, że niewiele osób jeździ na rowerze,
kiedy nadchodzą jesienne chłody. A jednak,
może warto przekonać się do jazdy nawet i
zimą, przy temperaturze poniżej zera? Po odpowiednich przygotowaniach, może być całkiem przyjemnie!
Najpierw należy dostosować swój ubiór. Najlepiej założyć na siebie kilka warstw ubrań.
Jedną z nich może być odzież termiczna, która
zapewnia ochronę cieplną oraz dobre odprowadzanie wilgoci. Powinno się, także założyć ortalion na wypadek deszczu , śniegu i wiatru. Jak
wszyscy wiemy, ciepło uchodzi najszybciej z
naszego organizmu przez głowę, dlatego trzeba dopasować sobie kominiarkę, która zmieści
się pod kask rowerowy i ochroni przed chłodem
głowę i szyję. Ważne jest także, by zapewnić
ciepło stopom, dlatego można założyć grube
skarpety termiczne. Do kompletu dodajemy
nieprzemakalne rękawice.
Następnie zajmujemy się rowerem. Powinien
mieć błotniki. Bez nich jazda zimą może być
przykrym doświadczeniem. Powinniśmy wymieć opony, na terenowe, zimowe, takie, które
zapobiegają poślizgom.
Istotną kwestią jest miejsce wyprawy rowerowej zimą. Gdzie powinniśmy wtedy jeździć, w
lesie czy może w mieście? Obydwie opcje są
dopuszczalne i każda z nich ma swoje plusy i
minusy. Myślę, jednak, że lepszym wyborem
jest wyprawa po mieście, choć nie zapewnia
ona tak pięknych krajobrazów jak las, jednak
ścieżki rowerowe odśnieża się i posypuje solą,
dzięki temu są mniej śliskie. W lesie, nawet na

Fot. pxhere.com
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oponach terenowych, kiedy ziemię pokrywa
warstwa śniegu,; trudno jest zachować równowagę i utrzymać się na siodełku roweru, trzeba
mieć duże doświadczenie.

Trzeba pamiętać, że w mieście zimą może być
wysoki poziom smogu, który bardzo szkodzi
naszemu zdrowiu. Rozwiązaniem tego problemu może być zakup maski antysmogowej,
która zabezpieczy nas przed szkodliwymi substancjami.
Na koniec muszę jeszcze wspomnieć o tym, że
na wycieczkę rowerową zimą warto zabrać coś
ciepłego do picia w termosie lub kubku termicznym i jakąś energetyczną przekąskę.
Podsumowując uważam, że jazda rowerem w
sezonie zimowym jest możliwa i może być jednym ze sposobów spędzania aktywnie wolnego czasu lub przemieszczania się. Wystarczy
odpowiednio się przygotować.
Mateusz Laskowski 8b
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Kącik poetycki
Nadzieja
Te dni, co tak krótko trwały
Ten mrok, co otaczał świat
Te poranki bez słońca mijały
Nic nie zmienia się w zimie od lat
Kiedy w końcu przychodzi luty
Potem marzec, gdy pojawia się
Świat przestaje być w lód zakuty
I nadzieją napełnia mnie
Słońce zieleń wygania z ukrycia
Wabi ptaki w korony drzew
Wszystko wokół się budzi do życia
W żyłach szybciej pulsuje krew
Słowo wiosna ma znaczeń tysiące
Słowo wiosna, to radość i śpiew
Słowo wiosna, to kwiaty na łące
Słowo wiosna, to zieleń wśród drzew
Oliwia Szlama 8c
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Kącik literacki
Wiosenne wspomnienia

Dawno temu, przed erą internetu, dzieci zamiast siedzieć w domu, całe dnie spędzały na
wspólnej zabawie na świeżym powietrzu. Nieważne były elektroniczne gadżety i luksusowe
zabawki, które mamy dzisiaj. Każdego ranka na
dwór wybywało mnóstwo dzieciaków, a wracały
dopiero wtedy, gdy słońce zaczynało chować
się za horyzont. Kreatywność tych młodych
ludzi sięgała zenitu, jeżeli chodzi o sposoby
spędzania czasu. Przechodząc między podwórkami i ogrodami, można było słyszeć niekończące się wybuchy radości, śmiechy i chichy.
Dopiero siarczysty mróz sięgający trzydziestu
stopni i zimowe krótkie, mroczne dni zatrzymywały je w domach.
W wielu miejscowościach największa uciecha
zaczynała się pierwszego dnia wiosny. Wówczas wszyscy razem tworzyli niepowtarzalną
postać Marzanny, czyli według ludowych podań, słowiańskiej bogini, symbolizującej śmierć.

Używali przy tym słomy, płótna, wszelakich koralików, wstążek i masy innych ozdób. Wierzono, że to właśnie przez nią, jesienią obumierała
natura. Z kolei jej śmierć oznaczała budzenie
się przyrody do życia. Miejscowa młodzież oraz
dzieci, nie mogły się doczekać powrotu wiosny.
Z tego powodu z wielkim zaangażowaniem obnosiły własnoręcznie zrobioną kukłę po wszystkich domach w okolicy. Zanurzali marzannę w
każdym mijanym zbiorniku, co symbolizowało
jej podtapianie. Na tym rola młodych ludzi się

kończyła. Kukłę przejmowali starsi mieszkańcy,
aby ją spalić. Wszyscy ze zniecierpliwieniem
czekali na pierwsze oznaki wiosny: przebiśniegi
oraz topniejący śnieg.
Może się to niektórym wydać ﬁkcją, ale niegdyś
zima była prawdziwą, mroźną, śnieżną zimą, a
nie taką łagodną jak ta, obecna. Dlatego każdy
niecierpliwie wyczekiwał na ten pierwszy, nieśmiały promień ciepłego, wiosennego słońca!
Emilia Ocalewicz 8b
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Recenzja książki
Autor postanowił wyruszyć właśnie tam, ponieważ pragnął zobaczyć kraj, w którego cieniu
spędził całe dzieciństwo oraz młodość – dla
komunistycznej Polski ZSRR było mocarstwem
Wielkiego Brata, który odbierał nam wolność.
Cała podróż autora przeplata się z jego wspomnieniami właśnie z dzieciństwa. Chętnie
wraca do chwil, kiedy był małym chłopcem i
jeździł do swoich dziadków, którzy mieszkali na
Podkarpaciu.
Wschód jest dla niego swoistym wehikułem
czasu. Odnajduje w nim elementy przeszłości,
choć pozornie niemal wszystko jest tam inne

niż u nas. Szczególne wrażenie na autorze
książki wywarła Mongolia, kraj zdecydowanie
inny niż wszystkie na Ziemi, gdzie przyroda
otacza i przenika ludzi na każdym kroku. Panuje cisza, spokój i harmonia.
Jeśli chcecie poznać całą niezwykła przygodę
autora gorąco was zachęcam do przeczytania
książki Andrzeja Stasiuka. W szczególności
mogę ją polecić czytelnikom, którzy uwielbiają
podróże lub o nich marzą. Może ktoś z Was
dzięki tej lekturze zdecyduje się kiedyś na tak
egzotyczną i niezwykłą eskapadę.
Paweł Niedziela 8c
Fot. pixabay.com
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,,Wschód’’ dla podróżników
i marzycieli
Ostatnio przeczytałem książkę pt. ,,Wschód’’
autorstwa Andrzeja Stasiuka. Książka opowiada o jego podróży na daleki wschód Rosji,
aż do Mongolii i Chin. do krain dla nas bardzo
egzotycznych. Jest to opowieść o tęsknocie,
pragnieniu i strachu. I o tym także, jak umyka
przestrzeń, a powraca pamięć.

Recenzja filmu
Aquaman dla całej rodziny
Ostatnio wybrałem się do kina na ﬁlm pt. Aquaman w reżyserii Jamesa Wana. Byłem bardzo
podekscytowany, gdyż jest on wyprodukowany
przez jedną z moich ulubionych wytwórni, czyli
DC.
Przypomnijmy, o co w tej opowieści chodzi.
Zrodzony z podmorskiej królowej Atlanny
(Nicole Kidman) i śmiertelnika Toma (Temuera
Morrison) Arthur Curry (Jason Momoa) przez
całe dorosłe życie funkcjonował jak każdy zwykły śmiertelnik. To ulegnie zmianie, gdy podwodny świat zacznie zagrażać jego ziemskiej
ojczyźnie. Król Orm (Patrick Wilson), drugi syn
jego matki, to owładnięty żądzą władzy monarcha, który chce zdobyć władzę absolutną,
podstępem jednocząc podwodne królestwa w
walce z ludźmi.
Doradca Orma Vulko (William Dafoe) i narzeczona Mera (Amber Heard) starają się
powstrzymać te imperialne zapędy. Jednak
bez Aquamana plan zachowania pokoju mię-

dzy powierzchnią a podwodnym światem nie
ma szans powodzenia. Vulko i Mera muszą
ściągnąć Arthura na dno, ale i przekonać go,
by odszukał mityczny trójząb króla Atlanta. Ale
przede wszystkim bohater musi sam uwierzyć,
że może być godnym Panem Siedmiu Mórz.
Film Aquaman został opowiedziany jak baśń.
Atlantyda już od wielu lat stanowi źródło opowieści i mitów, więc ﬁlm skupiający się wokół
tej krainy jest skazany na legendarny charakter. Będzie nam dane śledzić losy Arthura od
najmłodszych lat, aż do walki o tron. Poznamy
niezwykłą historię narodzin Aquamana. To powieść o miłości królowej Atlantydy do zwykłego
latarnika.
Sceny walk są dopracowane, a podczas epickiej podwodnej bitwy efekty specjalne robią
duże wrażenie. Ponadto dobór aktorów do ról
był idealny. Jason Momoa (Aquaman) naprawdę wygląda jak przybysz z głębokich wód ciemnego oceanu. Jednak zabrakło elementu zaskoczenia fabule. Niestety, od początku do końca,
każda następna scena była do przewidzenia…

Podsumowując: ﬁlm podobał mi się mimo
wszystko. Myślę, że w dużej części spełnił
moje oczekiwania. Jest godny polecenia dla
całej rodziny. Idealny na niedzielny wypad.
Julian Dołgało 8c
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Kącik informatyczny
W karty z trollami
Heartstone to darmowa gra karciana na platformę ﬁrmy Blizzard Battle.net. Wymaga od gracza użycia przemyślanej strategii oraz kombinacji różnych kart.
W grze dostępne są pakiety kart pozwalające
poszerzyć naszą kolekcję. Co jakiś czas wychodzą ciekawe dodatki. Ostatnim z nich była
Rozróba Rastakna. Przybliża ona dzieje trolli
ze świata Warcrafta. W Heartstonie występują
różne typy kart: zwykłe, rzadkie, epickie oraz
legendarne. Mają one przypisane zdolności,
legendarne są specjalne i mogą zdecydować
o przebiegu rozgrywki. Naszą kolekcję możemy powiększać poprzez otwieranie pakietów
lub samodzielne ich tworzenie za pomocą pyłu
otrzymanego z wcześniej ze zdobytych kart.
Postacie to legendarni bohaterowie z Warcrafta. Gra oferuje nam szereg płatnych przygód,
ale są warte swojej ceny i pozwalają uzyskać
unikalne karty, niemożliwe do zdobycia w inny
sposób. W grze występują dwa tryby gry: casual oraz rankingowy. Pierwszy niczym się nie
wyróżnia. Drugi dzieli się na dzicz, gdzie gramy
dowolnymi kartami, są ich tysiące, oraz standard pozwalający grać kartami, które nie traﬁły
do dziczy, zwykle pochodzącymi z niedawnych
dodatków.

Heartsone nigdy się nie nudzi, ponieważ nieJest to najpopularniejsza gra karciana którą
ustannie dodawane są nowe elementy.
bardzo polecam.
W grze występują także pomniejsze eventy taTomasz Strojnowski 8c
kie jak Wielkanoc, Chiński Nowy Rok czy Święta Bożego Narodzenia. Możemy wtedy nam
zagrać w specjalny, limitowany tryb oraz zdobyć
kolejne pakiety kart. Poznanie historii bohaterów Warcrafta to świetna zabawa!

Kącik informatyczny
Just Cause 3 – piaskownica dla
wszystkich.
Po świetnej dwójce Avalanche zafundowało
graczom symulator chaosu i rozróby, czyli:
Just Cause 3.
Nie jest to gra idealna. Ma wady i zalety. Tym
razem Rodriguez traﬁa na rodzinną wyspę
Medici. Jego zadaniem jest obalić dyktatora
Di Ravello, który odkrył nowy surowiec Bawar,
nieskończone źródło energii. Fabuła jest rozbudowana i gracz zbyt mocno się na niej koncentruje. Postacie są irytujące, a dialogi banalne.
Z gameplay’em jest nieco lepiej. Oferuje o wiele
więcej niż poprzednia część: wysadzamy w
powietrze beczki i zbiorniki paliwa. Większość
obiektów możemy łączyć linkami, a kotwiczka z
hakiem działa lepiej niż kiedykolwiek. Niestety,
sterowanie samochodami jest fatalne,
a kamera utrudnia nam poruszanie się. Jedynie
pojazdami wodnymi i powietrznymi kieruje się
genialnie. Mimo iż gra nie ma trybu multiplayer,
to często możemy zobaczyć kilkuminutowy błąd
„utracono połączenie”.

Fot. Ilustracja producenta: microsoft.com
Just Cause 3 byłoby nudna, gdyby nie efektowne wybuchy i kolizje obiektów. Na każdym
kroku natraﬁa się na jakieś wrogie konwoje
i inne przeszkody. Nie brakuje tu baz i miejsc

do przejmowania. Podsumowując – gra bawi,
dopóki gracz ma pomysły na „rozwałkę”.
Gabor Benedek 7a
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Warto zobaczyć
Pińczów
Pińczów jest małym miasteczkiem położonym
w województwie świętokrzyskim, w środkowej
części Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, na
granicy Niecki Nidziańskiej i Garbu Pińczowskiego, nad rzeką Nidą. Miasto liczy około
11 000 mieszkańców. Początki miasta sięgają
XII wieku, ale prawa miejskie nadał dopiero
w XV wieku Władysław Jagiełło. Osada rozwinęła się dzięki istnieniu tam kamieniołomowi,
w którym wydobywano miejscowy wapień, zwany pińczowskim. Wiele budowli zarówno zabytkowych, jak i współczesnych, zbudowanych jest
z miejscowego kamienia. Ludność
od samego początku istnienia osady zajmowała
się rolnictwem, sadownictwem i chowem bydła.
W średniowieczu uprawiano tam winorośl,
a obecnie jest próba odtworzenia winnic na
południowych stokach Garbu Pińczowskiego.
Pińczów ma bogatą historię. W połowie
XVI wieku był ważnym ośrodkiem reformacji,
związanym z osiedleniem się kalwinistów.
To w Pińczowie został odczytany po raz pierwszy hymn Jana Kochanowskiego „Czego
chcesz od nas Panie, za twe hojne dary”.
W mieście istniało znane na całą Europę gimnazjum pińczowskie, początkowo prowadzone
przez Kalwinów, a od połowy XVI wieku przez
Paulinów. Od XVI wieku z miastem związana
jest historia ludności żydowskiej, której kapitał
przyczynił się do dynamicznego rozwoju miasta
w XIX wieku. Po II wojnie światowej miasto podupadło, ale XXI wiek przyniósł ponowny rozkwit
miasta. Poza przemysłem spożywczym, nastąpił
intensywny rozwój turystyki w Pińczowie.

Kaplica św. Anny na Garbie Pińczowskim

Widok na Pińczów

Zabytki Pińczowa:
•

dawny zespół klasztorny oo. Paulinów z kościołem farny pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty
na rynku miasta. W jednym z budynków zespołu znajduje się Muzeum Regionalne, w którym
w jednej z sal znajduje się wystawa związana z pracami Uniwersytetu Warszawskiego na tym
terenie.

•

zespół klasztorny oo. Reformatów na Mirowie,

•

kaplica św. Anny na górze – Garbie Pińczowskim,

•

Dom Ariański (zwany również Drukarnią Ariańską) na Mirowie, obecnie znajduje się tam
oddział Archiwum Państwowego w Kielcach,

•

Pałac Wielopolskich z 1789,

•

liczne zabytkowe nagrobki na cmentarzach pińczowskich,

•

Synagoga z XVI wieku,

•

ciuchcia Expres Ponidzie – kolejka wąskotorowa kursująca na trasie Jędrzejów – Umianowice.
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Wiosna jest piękna i barwna na Garbie Pińczowskim, kiedy zakwitają tam kwiaty charakterystyczne dla strefy stepów, jak miłek wiosenny,
goździk kartuzek, groszek panoński i wiele
innych.
Zaczynają też falować ostnice, czyli trawy, o których pisał w swoich utworach Adam Mickiewicz.
Artur Braun
fot. Artur Braun
Goździk Kartuzek

Przedwiośnie - Kaszuby
Fotograﬁe Artura Brauna

