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W marcu jak w garncu a co marzec wypiecze, 
to kwiecień wysiecze. 

 

 
 

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej wypada 21 marca. 

Marcowe przesilenie jest symbolem nowego początku, do którego 

trzeba się odpowiednio przygotować. Chyba wszystkim zdarzyło 

się topić marzannę – symbol słowiańskiej bogini zimy i śmierci. A 

jakie złe duchy odgania się w innych częściach świata? 

 

Pierwszy dzień wiosny w Meksyku 

Zgodnie z rytuałem, Meksykanie świętują pierwszy dzień wiosny, gromadząc się wokół 

prekolumbijskich zabytków, takich jak piramidy i ruiny świątyń. Mają one dla nich 

szczególne znaczenie. Starożytni mieszkańcy tego regionu – Mistekowie, Olmecy, 



Toltecy, Aztekowie – bardzo starannie wybierali miejsca ich budowy, kierując się swoją 

niezwykłą astronomiczną wiedzą. Do dziś te lokalizacje są uznawane za wyjątkowe 

miejsca mocy, z których można czerpać dobrą energię. 

 

Hiszpańskie święto ognia w pierwszy dzień wiosny 

Walencja co roku celebruje ostatnie dni zimy i nadejście wiosny, a obchodom 

towarzyszą ogromne pokazy fajerwerków i ogniska, które rozświetlają całe miasto. 

Korzenie tego widowiska sięgają XVI wieku, kiedy to cieśle porządkując swoje 

warsztaty przed nadchodzącą wiosną, wyrzucali niepotrzebne drewniane konstrukcje. 

Porządki zbiegały się w czasie z dniem patrona całego kraju – św. Józefa, zaczęto 

więc tworzyć ogniska na jego cześć. Z czasem konstrukcje przybierały bardziej 

zaawansowane formy, by w końcu przerodzić się w jeden z najbardziej widowiskowych 

wiosennych festiwali. 

Święto Holi w Indiach 

Święto Holi, znane jest także jako Festiwal Kolorów – zwiastuje 

koniec zimy i zapowiada nadejście czasu obfitości – sezonu 

wiosennego. Obchodzone jest zazwyczaj w miesiącu phalguna, 

dzień po marcowej pełni księżyca. Do ważnych akcentów 

poprzedzających obchody Holi jest palenie Holika – ogniska 

symbolizującego zwycięstwo dobra nad złem. Zgromadzeni śpiewają i tańczą wokół 

płomieni, obchodząc je trzykrotnie, z radością oczekując pierwszego dnia wiosny. 

Autor: Z.W. 
  

Zwyczaje wiosenne w innych krajach 
 

Rosja, Ukraina i Białoruś 

U naszych wschodnich sąsiadów, a więc na terenie obecnej Rosji, Białorusi oraz Ukrainy, 

jeszcze w dawnych czasach obchodzone było tygodniowe święto zwane Maslenica. 

Uroczystości te, związane podobnie jak i nasze topienie marzanny, z pożegnaniem zimy i 

przywitaniem wiosny, sięgają jeszcze pogańskiej Rusi. Nim wypleniono kulty pogańskie na 

tych terenach, początek świętowania przypadał na dzień równonocy wiosennej. Po latach 

kościół prawosławny zaadaptował je i zmienił na uroczystości religijne, przypadające od tej 

pory siedem tygodni przed Wielkanocą. W czasie tego radosnego tygodnia odbywają się 

https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/pierwszy-dzien-wiosny-na-swiecie-poznaj-5-niezwyklych-zwyczajow/5775/swiat/ciekawostki-ze-swiata/holi-kolorowe-swieto-wiosny-w-indiach/4799/


wesołe zabawy, tańce oraz tańce w korowodzie wokół ogniska. Nieodzownym elementem 

świętowania jest jedzenie tradycyjnych blin, które symbolizują słońce i wiosnę. 

Litwa 

Na Litwie na wiosnę obchodzone jest święto Kaziukas. Oczywiście jak i w innych wypadkach, 

tak i tu źródeł wiosennego świętowania upatrywać trzeba w tradycjach pogańskich, które to 

zostały jedynie przejęte przez Kościół. W formie znanej nam obecnie święto funkcjonuje od 

ok. 400 lat. Od tamtych czasów w dniu wspomnienia 

patrona Litwy, św. Kazimierza, czyli 4 marca, 

organizowany jest u naszych litewskich sąsiadów 

słynny jarmark wileński. Przez trzy dni można tam 

nabyć szereg rękodzieł wytworzonych przez wiejskich 

rzemieślników. Wtedy urządzane są też barwne 

pochody, podczas których ich uczestnicy odgrywają różne scenki, a także grają na 

instrumentach, m.in. piszczałkach. Głównym symbolem uroczystości jest bukiet stworzony z 

zeszłorocznych ususzonych traw, kwiatów, ziół i kłosów. Oprócz tego litewskie święto 

Kaziukas kojarzone jest z glinianym dzwonkiem, który brzmi podczas uroczystych pochodów. 

Ludzie obdarowują się wtedy prezentami zrobionymi z tradycyjnych materiałów takich jak kora 

drzewna czy glina. 

 

Bułgaria 

Bardzo ciekawe tradycje związane z przywitaniem wiosny panują w Bułgarii. Mam tu na 

myśli przypadający na 1 marca zwyczaj zwany Martenica, a inaczej świętem Babci Marzec 

lub Baby Marty. O uroczystościach tych można przeczytać już w źródłach pochodzących z 

VII w. Wspomniana baba to zgryźliwa starsza kobieta, 

która nie chce dopuścić do tego, by odeszła zima. 

Uczestnicy wiosennych obchodów starają się więc 

udobruchać Babcię Martę, obdarowując się nawzajem 

tzw. martiniczkami, a więc przeróżnymi ozdobami z 

czerwonej i białej włóczki. Mogą to być np. pompony, 

bransoletki, wisiorki. Otrzymane od bliskiej osoby martiniczki nosić trzeba aż do chwili, w 

której ujrzy się bociana lub jaskółkę. Wtedy taki pompon lub bransoletkę można porzucić pod 

usytuowanym nad wodą kamieniem. 

Autor: M.Ż 

 

 



Kalendarium 
 

Znaki zodiaku urodzonych w marcu to Ryby (do 20 marca) i Baran. 

 

 

A tutaj przedstawię wam kalendarz świąt/wydarzeń jakie czekają 

na nas w Marcu :) 

 

1 marca - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw 

 Zbrojeniom Atomowym, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

2 marca - Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 

3 marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

5 marca - Dzień Teściowej 

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10 marca - Dzień Mężczyzn 

12 marca - Światowy Dzień Drzemki w Pracy 

14 marca - Światowy Dzień Liczby Pi 

15 marca - Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta 

19 marca - Uroczystość św. Józefa 

20 marca - Początek astronomicznej wiosny, Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi 

 Niepełnosprawnych 

21 marca - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, Międzynarodowy Dzień 

 Poezji 

22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody 

23 marca - Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Międzynarodowy Dzień Meteorologii 

24 marca - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 

25 marca - Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia) 

27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 marca - Zmiana czasu z zimowego na letni, Niedziela Palmowa 

29 marca - Ogólnopolski Dzień Trzeźwości ;) 

Autor: Z.W. 

 

 

 

 

 



~ Pyszny i zdrowy marzec ~ 
 

Wiosna zbliża się dużymi krokami tak też więc przygotowałam dla was 

przekąskę która umili wam ten ciepły jak i zarazem zimny czas ☺ 

 

Sałatka wiosenna z tofu na zielono 

 
 

SKŁADNIKI: 

• 1 garść rukoli 

• 3 liście sałaty masłowej 

• 1 opakowanie tofu naturalnego 

• 1/ pęczka koperku świeżego 

• 2 gałązki Bazylii świeżej 

• 5 truskawek 

• 5 pomidorków koktajlowych 

• ½ avocado 

• ½ papryczki chili żółtej 

• 1/3 cukinii 

• Składniki sosu winegret: 

• ½ łyżeczki Bazyli suszonej 

• ½ łyżeczki oregano suszone 

• sól 

• 1 łyżeczka octu balsamicznego 

• 1 łyżeczka soku z cytryny 

• 5 łyżek wody 

• 5 łyżek oliwy z oliwek 

• 1 ząbek czosnku 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA : 
 
Rukolę i sałatę myjemy i osuszamy. Układamy na talerzu, dodajemy pokrojone 

pomidorki koktajlowe, truskawki, papryczkę chili. Awokado obieramy, i kroimy w 

plastry. Tofu kroimy w kostkę i obtaczamy w pokrojonym koperku. Dodajemy do 

sałatki, razem z listkami bazylii oraz kwiatkami bratka. Składniki na sos wlewamy do 

słoiczka, dodajemy sprasowany ząbek czosnku. Słoik zakręcamy i mocno 

potrząsamy. Sałatkę polewamy sosem vinegrette. voilà! 

Autor: Z.W 

 



Wiosenna krzyżówka 
 

 

 

1. Zielony dywan w ogródku 

2. Posiłek na trawie 

3. Kolorowy owad 

4. Przysłowie mówi, że jedna wiosny nie czyni 

5. Kolor wiosny 

6. Wiosenne święta 

7. Imię kukły, którą topimy w pierwszy dzień wiosny 

8. Pojazd na dwóch kołach 

9. Słychać ich śpiew w lesie 



10.  Ptak z czerwonym dziobem i długimi nogami 

11. Fioletowy kwiat z żółtymi pręcikami 

12. Na niebie kiedy pada deszcz i świeci słońce 

13. Oznaka wiosny na gałęziach 

14. Listki zielenieją im na wiosnę 

15. Nosisz je na nogach kiedy pada deszcz 

16. … kotki na wierzbie 

Autor: M.M. 

 
 
 
Kącik porad technicznych 
 
Dzisiejszym tematem będą karty graficzne i jaką wybrać, żeby się nie zawieść.  

Najnowszym dziełem Nvidii o który aż szumi w sieci jest karta Geforce RTX 3060. Czy 

jednak opłaca się wydawać od 3 do aż 5 tysięcy złotych na kartę graficzną? Nasze źródła 

donoszą także o różnych oszustwach związanych ze sprzedażą kart. Czasem zdarzały się 

przypadki kiedy ludzie byli oszukiwani i kupowali ZDJĘCIA myśląc, że to karty. Trzeba 

uważać na oszustów jednak wróćmy do tematu samej karty. Tak wygląda model 3060 TI, 

który posiada 12GB VRAM i jest koło 30% szybsza od starszego modelu RTX 2060. 

Ale model RTX 2060 też się sprawuje nienajgorzej. Jeżeli chodzi o porównania cenowe, to 

zdecydowanie bardziel jest opłacalna karta RTX 2060, ponieważ nie tylko oszczędzamy 

sporo pieniędzy, ale też się nie zawiedziemy. Bowiem karta ta jest bardzo dobra i utrzyma 

naprawdę wymagające gry lub aplikacje. Jeżeli chodzi o kupno RTX 3060 dobrze by było 

poczekać rok lub półtora, kiedy wyjdzie nowa karta a ta stara trochę stanieje. Dziękuje za 

przeczytanie mojego artykułu i nadal ostrzegam przed internetowymi oszustami. 

Autor: S.T. 

 

 

 

 

 



Kącik zoologiczny 
 

Witajcie! Dzisiaj kolejna dawka informacji o 

chomikach. W tym wpisie poruszę tematy takie jak: 

-krótko o akcesoriach w lokum chomika 

-jak dbać o czystość chomiczka 

-dieta zdrowego chomika 

Zacznijmy od akcesoriów. Jak już się dowiedzieliście w poprzednim artykule chomiki nie 

powinny mieszkać w klatce pełnej plastiku, pięter, rur i różnych tego typu rzeczy 

tego.  Sprawmy by lokum było jak najbardziej naturalne. Tak jak wspominałam, należy 

zapewnić naszym gryzoniom dużo ściółki (wszystko opisane zostało w gazetce z 

14.02.2021). By urozmaicić życie pupila włóżmy mu do klatki drewniane domki, rolki od 

papieru toaletowego oraz kołowrotek. Te małe ssaki w naturalnym środowisku przebywają 

codziennie długie trasy, więc powinniśmy dać zwierzęciu porządnie się wybiegać. Tutaj z 

pomocą przychodzą nam kołowrotki. Nie mogą one być jednak wybierane w 

pośpiechupospiechu i na przykład ze względu na kolor. Niektóre z kołowrotków mają pręty, 

zbyt małą średnicę oraz tak zwany „efekt nożyc”. Każdy z wymienionych przeze mnie 

aspektów grozi zdrowiu, jak i może przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Najlepszą opcją są 

kołowrotki drewniane lub plastikowe z firmy „Trixie”. Chomiczkom karłowatym wystarczy 

kółko o średnicy min. 20cm, a syryjskim min. 28 cm.  

W mieszkanku naszego pupila musimy znaleźć miejsce na kuwetkę z piaskiem. Po co 

piasek? Jaki piasek? Już odpowiadam J. Przede wszystkim chomików nie kąpiemy! Same 

dbają o swoją czystość, a w tym pomocny jest piasek. Do kuwetki/ dużego słoika (gdzie 

chomik spokojnie wejdzie i będzie miał miejsce do obrócenia się) wsypujemy odpowiedni, 

niepylący piasek (polecam z firmy „MoOn Dust” lub „Beaphar”). Nasz piach z piaskownicy 

absolutnie się do tego nie nadaje. Kwarcowy piach, czyli ten z piaskownicy, może jedynie 

zaszkodzić zwierzęciu.  Kąpielowy piach dla gryzoni jest wyjątkowo miękki, nie ma w nim nic 

ostrego.  

W lokum pupila musi być także miejsce na jedzenie oraz wodę. Wszystko możemy 

podawać w małych miseczkach przystosowanych do  wielkości naszego zwierzaka. Nie 

wlewajmy zwierzęciu wody z kranu (może mieć później takie same problemy jak człowiek po 

wypiciu  zanieczyszczonej wody). Najlepszą opcją będzie zwykła czysta woda z dzbanka 



filtrującego lub źródlana. Miseczka czy poidełko? Polecam miseczkę, chomik pije w 

naturalnej pozycji oraz łatwo jest utrzymać w niej czystość. Jaką karmę powinien jeść Twój 

pupil? Od jakości podawanego pokarmu będzie 

zależeć  zdrowie i kondycja Twojego przyjaciela. 

Dobre mieszanki mają powyżej 40 rodzajów 

różnych ziaren, a chomiki nieprzypadkowo są 

nazywane „ziarnojadami”J. Najlepsze karmy na 

polskim rynku są produkowane przez firmy: 

„Mixerama” oraz „FutterParadies”(w zależności 

od gatunku chomika wybieramy odpowiedni rodzaj karmy). Dlaczego nie każde jedzenie ze 

sklepów zoologicznych nadaje się dla chomika? Mieszanki sprzedawane w sklepach 

zoologicznych  najczęściej posiadają różnego rodzaju kolorowe chrupki, które są bardzo 

niezdrowe dla zwierzaka. Karmy nie są zbilansowane, nie zapewniają wszystkich składników 

odżywczych. Należy również pamiętać, iż dietę pupila można urozmaicić o różnego rodzaju 

zioła, gałązki (drzew owocowych wielopestkowych oraz drzew liściastych), owoce i warzywa 

(suszone jak i świeże). 

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas i przeczytali mój tekst. W następnym numerze 

gazetki, zaczynę opisywać zwierzęta, które są moją największą pasją- myszy.  

Autor: N.R. 

 

 

 

Kryminatorium  

Święty Wojciech - polski męczennik 

 

Wojciech Sławnikowic (Święty Wojciech) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szósty syn Sławnika, pana na Libicach z rodu Sławnikowiców i Strzeżysławy, być może z 

rodu Przemyślidów. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jedna z legend mówi, że początkowo rodzice chcieli by syn został rycerzem. Jednak, gdy 

Wojciech ciężko zachorował, złożyli śluby, że gdy wyzdrowieje, poślą go do zakonu. Imię 

Adalbert (pod którym jest znany w krajach zachodnich) przybrał podczas bierzmowania na 

cześć swego mentora, arcybiskupa Magdeburga, Adalberta, pod którego opiekę został 

oddany w 972. W 981 przyjął święcenia kapłańskie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Głośny był jego spór w obronie chrześcijańskich niewolników wysyłanych do krajów 

muzułmańskich i ich wykupywanie (Słowiańszczyzna była wówczas ważnym źródłem 



niewolników). W 994, gdy na jego oczach ludzie jednego z wielmożów z rodu Wrszowców, 

zamordowali wywleczoną z kościoła św. Jerzego niewierną żonę swego pana, która ukryta 

tam przez świętego szukała azylu w świątyni – rzucił klątwę na poddanych i wyjechał do 

Rzymu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potem nie chcąc wracać do swej diecezji znalazł się na dworze Ottona III, skąd wyruszył do 

kraju cesarskiego sojusznika Bolesława I Chrobrego, u którego przebywał jego najstarszy 

brat Sobiesław. W Polsce celem miało być chrystianizowanie Prusów lub Wieletów, których 

język Wojciech znał. Jednak temu przeszkadzała wojna cesarstwa z Połabianami. 

Potem poprzez Gdańsk, gdzie przeprowadził masowy chrzest i rozkazał wycięcie świętego 

dębu,  osłaniani łodzią przez 30 wojów Chrobrego, Wojciech razem z przyrodnim bratem 

Radzimem oraz prezbitrem Boguszą-Benedyktem dotarli do ziemi Prusów. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednak po 5 dniach w okolicy pruskiego grodu granicznego Chollin (na południowych 

brzegach jeziora Drużno, obecnie wieś Święty Gaj)– 23 kwietnia 997 odpoczywających po 

mszy odprawionej w świętym gaju zaskoczyło 7 strażników prowadzonych przez kapłana, 

niejakiego Sicco. Wojciech – jako przywódca – uderzony toporem lub włócznią w serce, 

został zabity przez kapłana, który – według żywotów – miał wcześniej stracić w walkach z 

Polakami brata. Ciału odcięto głowę i nabito na pal wyrazem hańby. Jego towarzyszy 

oszczędzono i odesłano do Polski. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Głowę z pala zdjął potajemnie i przewiózł do Gniezna nieznany Pomorzanin. Wkrótce potem 

Chrobry wykupił resztę ciała Wojciecha na wagę srebra i rozkazał pochować w Gnieźnie. Do 

jego grobu w 1000 roku pielgrzymował Otton III. W czasie jego wizyty w Gnieźnie założono 

metropolię arcybiskupią, której Wojciech został patronem, a jego brat bł. bp Radzim 

Gaudenty stanął na czele. 

Święty Wojciech jest pierwszym polskim męczennikiem. 

Przez katolików uważany jest za patrona Czech, Prus, a czasami także Węgier. 

Święty patronuje również wielu kościołom i parafiom. 

 

Autor: B.B. 

 

Informacje Sportowe 
 

1. Joan Laporta został nowym prezesem klubu FC Barcelona 

1 marca 2021 roku Bartomeu został aresztowany przez policjantów z Centralnego Obszaru 

Przestępstw Gospodarczych Wydziału Śledczego w związku ze sprawą "Barcagate", 

polegającą na rzekomym wynajęciu przez zarząd FC Barcelona osób trzecich do niszczenia 

wizerunku ludzi, którzy sprzeciwiali się prezydenturze Bartomeu. W zorganizowanych 

wyborach,,socios’’. Laporta otrzymał 54% głosów, Victor Font uzyskał 30%, a Toni Freixa 

8%. Laporta już kiedyś, w latach 2003-2010. Wywalczył wtedy 4 tytuły mistrza Hiszpanii oraz 

2 Puchary UCL. 

 



2 UCL-UEFA zawiesiła rumuńskiego sędziego za rasistowskie zachowanie 

UEFA zawiesiła do końca sezonu rumuńskiego sędziego Sebastiana Coltescu za 

"nieodpowiednie zachowanie" podczas grudniowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris 

Saint-Germain z Istanbul Basaksehir. Spotkanie został wówczas przerwane i dokończone 

następnego dnia. Mecz, planowany na 8 grudnia, został przerwany po 13 minutach po tym, 

jak sędzia techniczny Coltescu miał znieważyć drugiego trenera drużyny ze Stambułu 

Kameruńczyka Pierre'a Webo, ukaranego chwilę później za gwałtowne protesty czerwoną 

kartką przez głównego arbitra Ovidiu Hategana. Obie drużyny opuściły boisko, a gry już nie 

wznowiono. 

 

3 Passa Juventusu w UCL, ale w przegrywaniu 

Chyba już wszyscy słyszeli o transferze CR7 do Juventusu. W transferze głównie chodziło o 

pieniądze, lecz inwestycja się nie opłaciła. Od sezonu 18/19 Ronaldo gra w Juventusie a do 

dzisiaj od tego pamiętnego transferu w UCL Juventus gra jeszcze gorzej. W sezonie 18/19 

Juventus awansował do ćwierćfinału, gdzie ulegli Ajaxowi Amsterdamowi w dwumeczu 2-3. 

W sezonie 19/20 dostali się do 1/8 finału, gdzie zremisowali z Francuskim Olympique 

Lyonnais 2-2(Olympique wygrał dzięki golom strzelonym na wyjeździe). W obecnym sezonie 

Juventus przegrał w pierwszym meczu z FC Porto 2-1, a w drugim meczu wygrali 3-2. 

Jednak znowu pod uwagę wchodzą gole strzelone na wyjeździe. 

 

Mecze 
 

PKO BP Ekstraklasa 

Stal Mielec-Podbeskidzie    

B-B 15.03 

Piast Gliwice-Cracovia 

19.03 

Pogoń Szczecin-Lechia 

Gdańsk 19.03 

Śląsk Wrocław-Wisła Płock 

20.03 

Raków Częstochowa-Górnik 

Zabrze 20.03 

Lech Poznań-Jagiellonia 

Białystok 20.03 

 

Uefa Champions 

League 

Manchester City-Borussia 

Mönchengladbach 16.03 

Real Madrid-Atalanta 16.03 

Bayern Monachium-Lazio 

17.03 

Chelsea-Atletico de Madrid 

17.03 

 

Uefa Europa League 

Arsenal-Olympiakos 18.03 

Dinamo Zagrzeb-Tottenham 

18.03 

Molde-Granada 18.03 

Szachtar-AS Roma 18.03 

AC Milan-Manchester Utd. 

18.03 

Rangers-Slavia Praga 18.03 

Villarreal-Dynamo Kijów 

18.03 

Young Boys-Ajax 18.

Mecze Polskiej Kadry 

Węgry-Polska 25.03 

Polska-Andora 28.03 

Anglia-Polska 31.03 



Skoki Narciarskie 

Uwaga 

Sezon skoków narciarskich zakończył się 12.03.2021 co oznacza, że trzeba będzie zmienić 

dyscyplinę. Tutaj zamieszczam ankietę. Wszystkich czytających proszę o jej wypełnienie :) 

Nowy sport w artykule - Formularze Google 

 

 

NBA 

Charlotte Hornets-Sacramento Kings 

Washington Wizards-Milwaukee Bucks 

Brooklyn Nets-New York Knicks 

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 

Denver Nuggets-Indiana Pacers 

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 

Autor: M.J. 

 
Wiosna w sztuce 
 
 Wielu artystów inspiruje się nadchodzącą porą roku, jaką jest wiosna. Muzycy tworzą 

na jej temat utwory, a malarze ją ilustrują. Poniżej znajdziecie obrazy i linki do utworów 

związane z wiosną. 

 

Obrazy: 
  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1jaOcRa44QY54ldqKX549GKpy8EH7r6WCOtZU4xL4SKM/edit


 
 

 
 

 



Muzyka: 
 
Trochę polskich akcentów: 

Skaldowie - Wiosna - YouTube   

 

Jerzy Połomski-Kiedy znów zakwitną białe bzy - YouTube 

Marek Grechuta-"Wiosna ach to ty" - YouTube 

 

Jakże piękna muzyka klasyczna, romantyczna: 

Fryderyk Chopin - Walc a-moll - YouTube 

 

Antonio Vivaldi - "Wiosna" - YouTube 

Autor: K.B. 
 
 
 

Prognoza pogody 
15 -30 marca. 

 

15, 16.03 - słabe opady deszczu, temperatura: dzień około 6 st. C, noc 0-3 st. C 

17.03 - deszcz ze śniegiem, temperatura: dzień 6 st. C, noc 1 st. C 

18, 19.03 - słabe opady deszczu ze śniegiem, temperatura: dzień 3-4 st. C, noc temperatury 

 ujemne około -1 st. C 

20, 21.03 - całkowite zachmurzenie, temperatura: dzień - 3-4 st. C, noc temperatury ujemne -

 2 do -3 st. C 

22.03. - całkowite zachmurzenie, temperatura: dzień 9 st. C, noc 2 st. C 

23, 24, 25, 26, 27, 28. 03 - słonecznie i bezchmurnie, temperatura: dzień 6 - 11 st. C,         

 noc -1 do 2 st. C 

29.03. - pochmurnie, temperatura: dzień 10 st. C, noc 3 st. C 

30, 31.03. - pochmurnie z przejaśnieniami, temperatura: dzień 10 st. C, noc  3 st. C 
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https://www.youtube.com/watch?v=EbYJaV6zFEc
https://www.youtube.com/watch?v=uW4atjE-Nf4
https://www.youtube.com/watch?v=kUMbco5EZf8
https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://pixabay.com/

