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WYSPA WIELKANOCNA 
Dlaczego na Wyspie Wielkanocnej nie ma lasów, kto wyrzeźbił posągi z kamienia, 

skąd przybyli wyspiarze i o jakim tajemniczym miejscu przeczytacie tylko u nas? 

Oto garść zaskakujących faktów na temat jednej z najbardziej odizolowanych 

wysp świata. 

Wyspa Wielkanocna (Rapa Nui) - maoi 

Na Wyspie Wielkanocnej znajduje się ponad 900 tajemniczych posągów (zwanych 

moai), przedstawiających olbrzymie głowy. Każdy mierzy kilka metrów wysokości 

i waży od kilku do kilkudziesięciu ton. Wszystkie głowy zwrócone są tyłem do morza 

i mają śmiertelnie poważny wyraz twarzy. Oprócz wielkości i wagi różnią się 

posiadaniem lub brakiem charakterystycznych kapeluszy pukao z czerwonej lawy. 

Najstarsze rzeźby pochodzą z XI wieku, a ich budowa trwała nawet do 500 lat! 

Mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej rzeźbili posągi prawdopodobnie w pozycji 

poziomej, następnie transportowali je nad urwisko za pomocą drewnianych 

platform. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Dlaczego powstały i w jaki sposób ustawiono je pionowo? Do dziś jest to największa 

zagadka Rapa Nui. Szwajcarski pisarz Erich von Däniken uważa, że w ich tworzeniu, 

jak i ich transporcie, pomagały wyspiarzom istoty pozaziemskie. 

Pierwszym Europejczykiem, który dotarł na wyspę był Holender – kapitan Jacob 

Roggeveen (później odwiedził ją m.in. James Cook). Było to w roku 1722 dokładnie 

w Wielkanoc, stąd też pomysł nadania lądowi nazwy Wyspa Wielkanocna. 

Roggeveen zastał prawie nagą ziemię, ponieważ większość tropikalnych drzew 

wykorzystano do budowy domów, łodzi i platform służących do transportowania 

maoi. 

Drzewa rosnące obecnie na wyspie to głównie eukaliptusy i akacje. Mają około 50 

lat i zostały przywiezione z Chile. 
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WIOSENNE OBRZĘDY, ZWYCZAJE, WIERZENIA 
 

Z nadejściem wiosny wiążą się obrzędy i zwyczaje oparte na dawnyvch wierzeniach 

i pochodzące z różnych stron Polski. 

Topienie Marzanny 

W czasie Wielkiego Postu rozpoczynającego się Środą Popielcową i trwającego 

około sześciu tygodni od stuleci praktykowany jest  obrzęd przywoływania wiosny. 

Zwyczaj ten obchodzony do dziś 

w całej Polsce nazywany jest 

topieniem lub paleniem kukły 

słomianej zwanej Marzanną, 

Moreną, Śmiercią, Śmiercichą. 

Marzanna jest wyobrażeniem 

i symbolem zimy, śmierci, 

wszelkich chorób i zła, a jej 

niszczenie symbolizuje koniec jej panowania i rodzenie się nowego życia. Ludzie 

zmęczeni zimą, nie chcąc dłużej czekać na przybycie wiosny starają się ją 

przywołać, topiąc kukłę Marzanny. Obrzęd topienia zazwyczaj odbywa się 21 

marca, w pierwszy dzień wiosny, bądź po prostu w jeden z dni przedwiośnia, kiedy 

to śnieg już topnieje, a na świecie pojawiają się pierwsze kwiaty. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Marzannę w uroczystym orszaku 

obnosi się od domu do domu aby 

zabrała z niego całe zło, wszelkie 

choroby, kłopoty i niepowodzenia. 

Następnie wynosi się ją i podpala, 

palącą się kukłę wrzuca do wody -

stawu, jeziora, rzeki. Wszystkie 

te czynności wykonywane przez 

uczestników obłożone są pewnymi 

nakazami i lepiej nie ryzykować 

zachowania niezgodnego 

z rytuałem, bo może to sprowadzić nieszczęście. Np. nie wolno dotykać pływającej 

już w wodzie Marzanny, bo może uschnąć ręka, należy jak najszybciej odejść 

z miejsca topienia kukły, nie oglądając się za siebie, bo można się rozchorować. 

Trzeba uważać by odchodząc nie potknąć się i nie upaść, bo oznaczać to będzie 

rychłą śmierć. Ten stary obrzęd topienia Marzanny przetrwał do dziś. Obecnie 

bardzo zmodyfikowany praktykowany, przede wszystkim przez dzieci, jest raczej 

dobrą zabawą, niż obrzędem żegnania zimy. W wielu regionach został bardzo 

zmieniony i obok kukły dzieci palą również złe stopnie wycięte z kartony, których 

nie chcą dostawać w szkole. 

 Gaik  W niektórych regonach Polski np. na Śląsku zwyczaj topienia Marzanny 

nierozerwalnie związany jest z innym od wieków praktykowanym obrzędem zwanym 

gaikiem, maikiem, lateczkiem. Tak jak utopienie Marzanny było wygnaniem zimy, 

tak wprowadzenie gaika do wsi było symbolem wprowadzenia wiosny, początkiem 

nowego roku gospodarczego, rozpoczęciem prac na roli. Gaik to gałąź sosny lub 

jodły przystrojona przez dziewczęta wstążeczkami, świecidełkami, koralikami. 

Obchodzono z nią wieś, podobnie jak z Marzanną śpiewając piosenki.  Gaik mogły 

wnosić tylko dziewczęta. 

Inne obrzędy magiczne 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Z obrzędami przywoływania wiosny związanych było szereg różnych praktyk 

magicznych mających na celu zapewnienie płodności gleby i urodzaj plonów. Istniał 

np. zwyczaj oblewania wodą czy obdarowywania jajkami. Oblanie kogoś wodą 

stanowiło dość swoistą formę 

życzenia, aby pola jego nie 

ucierpiały od suszy. Natomiast 

jajka w wierzeniach słowiańskich 

podobnie jak w wierzeniach 

innych ludów były symbolem 

płodności, siły witalnej. Jaja 

przeznaczone do obdarowywania 

były pięknie zdobione malunkami 

symbolizującymi Boga słońca 

i płodności.  

Innym zabiegiem gwarantującym 

dobre plony był zwyczaj podkładania pod pierwszą zaoraną skibę palmę albo ziele 

poświęcone w poprzednim roku. Pierwsze wypędzane na pastwisko bydło odbywało 

się wspólne dla całej wsi, zazwyczaj w dzień św. Wojciecha i św. Jerzego 23 

kwietnia. Aby chronić bydło przed złymi mocami, kładziono pod progiem obory 

Wielkanocą palmę, sól, jajko i nóż. Okadzano je dymem z ogniska w którym palono 

Wielkanocne palmy. Najbardziej oczekiwanym zwiastunem wiosny były ptaki 

powracające z dalekich krajów. Bocian symbolizował macierzyństwo, a ten kto 

pierwszy zobaczył jaskółkę miał zapewnione powodzenie w życiu. 

Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 

W tradycji polskiej początek wiosny łączono przede wszystkim ze Świętem 

Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie - 25 marca zwane również świętem Matki 

Boskiej Zagrzewnej, Ożywiającej albo Roztwornej. Matka Boska, której anioł 

z nieba zwiastował macierzyństwo czczona jest jako patronka wszelkiego 

budzącego się na wiosnę życia. Czczono ją jako tę, która nie tylko budzi ziemię do 

http://www.zspksd.edu.pl/
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życia, ale zasila ją w życiodajną wodę i ogrzewa słońcem. Od tego  dnia wszyscy z 

utęsknieniem wypatrywali powracających z daleka bocianów, które zawsze 

otaczane były wielką czcią i szacunkiem. Niepojawienie się ich w ten dzień 

zapowiadało nieurodzaj. Ujrzenie lecącego bociana przynosiło szczęście, ale jeżeli 

siedział, był to zły znak. Nieszczęście zapowiadało także puste gniazdo ominięte 

przez bociany, dlatego też w niektórych regionach Polski gospodynie piekły 

specjalne bułeczki w kształcie bocianich łap i wkładano je do gniazd. Zranienie 

ptaka było surowo karane a za jego zabicie groziła śmierć. Wierzono, że zaraz po 

Zwiastowaniu i pojawieniu się bocianów stopnieją śniegi i nastanie prawdziwa, 

ciepła wiosna. Usłyszenie pierwszego wiosennego grzmotu było znakiem, iż siły 

ciemności i chaosu zostały pokonane a ziemia otwierała się na przyjęcie roślin. 

 

 

CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z JAJKIEM 
 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Jajko, obecne w naszej codziennej diecie, jest 

dla nas tak naturalne, że rzadko się nad nim 

zastanawiamy. Skąd się wzięło, co symbolizuje 

lub symbolizowało kiedyś?  

Czy wiesz, że? 

1 | W wielu mitologiach symbolizowało początek - 

to właśnie z jajka wykluł się świat. 

2 | Jajko jest największą pojedynczą komórką zwierzęcą - można ją zobaczyć 

gołym okiem. 

3 | Największym jajem u zwierząt lądowych jest jajo strusia, które mierzy 

przeciętnie 10,5 cm. Jego skorupka może mieć do 3 mm grubości i jest 10 razy 

grubsza od skorupki jaja kurzego. Ugotowanie go na twardo zajmuje około 2,5 

godziny. 

4 | Jednym z najmniejszych jaj ptasich jest jajo koliberka hawańskiego, mierzy 

ono około 6 mm. 

5 | Zdobienie jaj ma bardzo długą tradycję. Najstarsze rzeźbione fragmenty 

skorup strusich jaj odnaleziono w Afryce. Datuje się je na około 60 tysięcy lat 

wstecz. 

6 | 3000 lat p.n.e w Persji kolorowe jaja były prezentem ofiarowywanym z okazji 

pierwszego dnia wiosny. 

7 | W tradycji wczesnochrześcijańskiej wykluwanie się pisklęcia z jaja łączono ze 

zmartwychwstaniem. Same jajka zaś malowano na czerwono, co symbolizowało 

krew Jezusa. W czasie Wielkiego Postu nie jedzono również jajek. 

8 | Im bardziej mętne jest białko jaja kurzego, tym jest ono świeższe. 

A w rozpoznaniu świeżości jajka pomoże nam prosty test. Po zanurzeniu w wodzie 

świeże jajo tonie, im jest starsze, tym bliżej powierzchni się unosi. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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9 | Po rozbiciu jajka znajdziemy w nim 2 skręcone nici. To chalaza. Służy ona 

utrzymywaniu żółtka we właściwej pozycji, mniej więcej po środku jaja, co wpływa 

na lepszą amortyzację. Chalaza jest jadalna, chociaż czasem usuwa się ją ze 

względów estetycznych. 

10 | Najprostszym sposobem na odróżnienie jajka surowego od ugotowanego na 

twardo jest zakręcenie nim. Ugotowane na twardo kręci się całe, więc zakręcone 

wykona wiele obrotów. Jajko surowe nie jest ciałem sztywnym, a kręcenie skorupki 

nie przenosi się bezpośrednio na jego wnętrze (zwłaszcza na żółtko). Surowe jajko 

prawie natychmiast się zatrzyma. 

12 | Srebrne sztućce w kontakcie z żółtkiem jaja natychmiast czernieją. Związane 

jest to z dużą zawartością siarki w jajku, która wiąże się ze srebrem, tworząc 

siarczek srebra. 

13 | Skorupka jaja nie jest całkowicie szczelna, zawiera do 17 tys. porów. Dlatego 

też zdarza się, że jajka trzymane w lodówce chłoną różne zapachy. 

14 | Ssaki też znoszą jaja. Do dzisiaj zachowały się rodziny ssaków z rzędu 

stekowców, które rozmnażają się w ten właśnie sposób. To dziobak i kolczatka, 

występujące na kontynencie australijskim. 

15. Jajko Kolumba – określenie prostego rozwiązania pozornie trudnego 

zagadnienia, wzięło się ono z historii przypisywanej Krzysztofowi Kolumbowi, który 

miał rzekomo rozwiązać zagadkę, jak ustawić jajko w pionie. 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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16 | Najdroższymi jajami na świecie są Jajka 

Fabergé. Powstawały w pracowni francuskiego 

złotnika głównie dla rosyjskiej rodziny carskiej. 

W latach 1884-1917 powstało ich 65, z czego 

8 zaginęło podczas wojen. Najdroższe z nich 

zostało sprzedane na aukcji za 8,9 mln funtów. 
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE – ZWYCZAJE, OBRZĘDY LUDOWE 
 

Święta Wielkanocne to najradośniejsze Święta w roku, gdyż oznaczają 

zmartwychwstanie Chrystusa. 

Wielkanocne palmy 

Ze świętami Wielkanocnymi związane są 

liczne zwyczaje np. robienie palm 

wielkanocnych. Robiono je zazwyczaj 

z wierzby gdyż w kościele katolickim 

wierzba jest symbolem zmartwychwstania 

i nieśmiertelności. Rytuał nakazywał 

ścinanie wierzb w środę Popielcową 

i wstawienie do wody, aby zazieleniły się do Kwietnej Niedzieli czyli do Niedzieli 

Palmowej. Zdobiono je pięknie łącząc np. z baziami, kwiatami, mchem, bukszpanem. 

Palmy symbolizowały ochronę przed czarami, ogniem i wszelkim złem. Istniał też 

zwyczaj połykania bazi aby uchronić się przed bólem głowy i gardła. Dodawano ją 

również do leczniczych naparów i maści. Poświęcone bazie mieszano wraz z ziarnem 

siewnym, by zapewnić sobie dobre plony. 

Wielkanocny zając 

W wielu kulturach zając jest symbolem 

odradzającej się przyrody, wiosny i płodności. 

Czczony i otaczany kultem z racji swojej 

witalności bywał także uważany za symbol 

zmysłowości i tchórzostwa. Wierzono 

również, że pod postacią zająca ukazują się 

wiedźmy. Do Polski przywędrował z Niemiec i 

współcześnie raczej jest świątecznym rekwizytem aniżeli bohaterem obrzędu. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Wielkanocne pisanki  

Pisanki, kraszanki, rysowanki mają 

sens symboliczny. Na całym 

bowiem świecie od 

najdawniejszych czasów jajko 

było symbolem życia, siły, miłości 

i płodności. Uważano, iż malowanie 

jaj jest jednym z warunkiem 

istnienia świata. Ich malowaniem 

i zdobieniem niegdyś zajmowały 

się wyłącznie kobiety, które nie pozwalały podczas ich malowania wejść do izby 

żadnemu mężczyźnie i zanim przystąpiły do zdobienia jaj odczyniały uroki. Jaja 

niegdyś farbowano naturalnymi barwnikami roślinnymi np. przygotowywano wywar 

z kory dębowej, cebuli, z buraków. 

Śmingus , dyngus - oblewanka święty 

lejek jest znanym w całej Polsce 

wielkanocnym zwyczajem oblewania 

się wodą w lany poniedziałek. 

Zwyczaj ten niegdyś miał na celu 

zapewnienie plonom dostatecznej 

ilości opadów, a więc zwiększenie 

płodności ziemi. Dziś raczej jako 

swawolna nie pozbawiona zalotów zabawa, polega na laniu wodą głównie dziewcząt 

na wydaniu i młodych kobiet. W ten sposób mężczyzna daje znać swojej lubej 

o swojej sympatii do niej.  

Wszystkie wyżej opisane zwyczaje, obrzędy i wierzenia nadal są praktykowane 

pomimo iż ich magiczny charakter czasem ustąpił miejsca zabawie. Nadal nas 

cieszą i sprawiają, że okres panowania na świecie wiosny jest dla nas wszystkich 

magiczny i radosny. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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CO WŁOŻYĆ DO ŚWIĘCONKI I DLACZEGO WŁAŚNIE 

TE PRODUKTY MAJĄ DUŻE ZNACZENIE? 
 

JAJA w postaci kolorowych pisanek, kraszanek – symbol nowego życia 

BARANEK w różnej formie z czekolady, cukru – symbol zmartwychwstania 

Chrystusa 

SÓL KUCHENNA – chroni przed zepsuciem 

CHLEB – symbol Chrystusa jako chleb życia 

WĘDLINA – symbol dostatku i dobrobytu 

CHRZAN – symbol pokonania goryczy Chrystusa 

PIEPRZ – symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi dodawali do pikantnego sosu.  

Maczali w nim kawałki baranka paschalnego na pamiątkę ciężkiej pracy w Egipcie 

 

 

 W Wielką Sobotę w kościołach święci się wodę - symbol życia oraz nowego 

narodzenia człowieka 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE – OPOWIADANIE 
 

Marek i Marta nie lubili wstawać rano. Tym razem rodzice obudzili ich bardzo 

wcześnie. Mimo że nie było to przyjemne, dzieci nie protestowały. Doskonale 

wiedziały, że muszą rano wstać, bo wszyscy wybierają się w podróż do babci 

i dziadka. Droga daleka, a obiecali, że przyjadą na śniadanie. To nie będzie takie 

zwykłe śniadanie. Właśnie są Święta Wielkanocne, które tradycyjnie rozpoczynają 

się uroczystym śniadaniem. Marek i Marta cieszą się na ten wyjazd, ponieważ 

babcia zawsze przygotowuje pyszne jedzenie, a dziadek robi różne psikusy. 

Z zaspanymi oczami dzieci wsiadły do samochodu. Rodzice zapakowali torby 

i wyruszyli. Dzieci na początku trochę dyskutowały, próbowały zgadnąć, jakie 

potrawy przygotuje tego roku babcia i jakie niespodzianki wymyśli dziadek. Jazda 

samochodem szybko ukołysała rodzeństwo. Nie trzeba było długo czekać, by dzieci 

zasnęły błogim snem. Wykorzystując ten fakt rodzice zaczęli wspominać święta 

z okresu swojego dzieciństwa. Mama opowiedziała, jak w świąteczny poranek 

zobaczyła prawdziwego zająca na łące 

i zaczęła go gonić. Wyczyn ten się jednak 

nie udał, zajączek uciekł, ale niespodzianka 

była. Okazało się bowiem, że goniąc za 

zającem dobiegła do skraju lasu, gdzie 

znalazła małego, zbłąkanego pieska. Był tak 

mały i tak słaby, że nie mógł nawet uciekać. 

W taki sposób piesek pozostał już u mamy. Tato zrewanżował się opowiadaniem o 

swojej świątecznej przygodzie: „Ja też w Święta Wielkanocne goniłem zająca. 

Tylko, że to był mój brat. Ganialiśmy się po domu, wokół świątecznego stołu. Babcia 

właśnie niosła całą miskę sałatki. Goniąc brata wytrąciłem miskę i cała zawartość 

znalazła się na dywanie. Tego roku sałatki świątecznej nie było, szkoda, bo babcia 

zawsze robiła przepyszną sałatkę”. W tym momencie rodzice usłyszeli cichy śmiech 

dzieci. Okazało się, że wcale nie spały i z dużym zaciekawieniem słuchały opowieści 
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rodziców. Ulegając namowom dzieci, kontynuowali opowiadania o świątecznych 

przygodach. Ale trzeba było kończyć, bo podróż także dobiegała końca.  

– Ciekaw jestem, czy w tym roku również przydarzą się jakieś świąteczne 

przygody? – zaczął się głośno zastanawiać tata.  

– Właśnie jedną już widzę – odparła mama, wskazując przez okno na wielkiego 

zająca z koszykiem, który właśnie zbliżał się do ich samochodu.  

Dzieci wiedziały, co się święci. Pędem wybiegły z samochodu w kierunku zająca. 

Szybko też rozpoznały, że nie był to prawdziwy zając, tylko przebrany dziadek. 

Dziadek jednak zapewniał, że koszyk, który trzymał, był jak najprawdziwszy i że 

dostał go od prawdziwego wielkanocnego zająca. A że Marek i Marta trochę się 

spóźniali, zając nie mógł dłużej na nich czekać. Miał bowiem tego ranka jeszcze 

wiele do zrobienia. Przekazał koszyk dziadkowi, by ten pełnił jego obowiązki. Dzieci 

zatem z przejęciem zaczęły przeglądać zawartość kosza, który był całkiem 

pokaźnych rozmiarów.  

Gdy już wyjęły wszystkie prezenty, Marta ze zdziwieniem zapytała – A gdzie są 

wielkanocne jajka? Zajączek nie przyniósł dla nas jaj? – Rzeczywiście – 

skomentował dziadek. – Nie ma ani jednego jaja, ale za to zostawił list. Marek, 

który był starszy, wziął list i zaczął czytać. Oto co było w nim napisane:  

 „Instrukcja poszukiwaczy jaj. Jajo 

numer 1 – szukajcie go w ogrodzie za 

najwyższym drzewem. Jajo numer 2 – 

szukajcie go w stodole pod odwróconym 

wiadrem. Jajo numer 3 – szukajcie go w 

oborze w żłobie przykryte sianem. Jajo 

numer 4 – szukajcie go w altanie, niech będzie ostrożny, kto w środku niej stanie. 

Jajo numer 5 – szukajcie go pod schodami między drewnami. Jajo numer 6 – 

szukajcie go w domu na środku… – sami domyślcie się, gdzie.”  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Na tym instrukcja się kończyła. Dzieci wzięły koszyk i razem z rodzicami oraz 

dziadkiem zaczęły poszukiwania. Dzięki dokładnej instrukcji, szybko udało im się 

odnaleźć pięć jaj. Przyszedł więc czas, by odnaleźć szóste jajo. Dzieci wbiegły 

ochoczo do domu, rozglądając się już od progu. W domu przywitała ich babcia. 

Wnuki chciały zaangażować do poszukiwań również ją. Babcia jednak nie bardzo 

była skora do zabawy, tylko z uporem zapraszała wszystkich do stołu, na 

wielkanocne śniadanie. Niezbyt zadowolone dzieci usiadały do stołu. Bacznie 

rozglądały się jednak na boki i 

zastanawiały się, gdzież też 

może być ukryte szóste jajo! 

Gdy wszyscy byli już przy stole, 

dziadek sięgnął po talerzyk, 

który stał na środku stołu. I w 

tej właśnie chwili dał się słyszeć 

wesoły okrzyk: „Jest! Jest! Jest 

szóste jajo!”. Rzeczywiście, jajo 

numer 6 leżało na talerzyku na 

samym środku stołu. To było wielkanocne jajo, którym wszyscy się podzielili, 

składając sobie życzenia. Mimo iż nie było ono z czekolady, tak jak pięć 

poprzednich, dzieciom bardzo smakowało i stwierdzili, że za rok również takie chcą 

dostać od wielkanocnego zająca. 
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WIZYTA WOLONTARIUSZY 
3.III.2017 Wolontariusze z Gimnzajum im. St. Maczka w Warszawie odwiedzili 

uczniów Szkoły Przyszpitalnej w Dziekanowie Leśnym w oddziałach Chorób Płuc 

i Rehabilitacji. Swoją wizytą sprawili wielką radość naszym małym podopiecznym. 

Dla niektórych z nich było to pierwsze spotkanie ze sztuką iluzji. Pokazy były 

ciekawe, a ich skutki nieprzewidywalne, budzące zachwyt odbiorców. Odwiedziny 

Wolontariuszy stały się okazją do nawiązania znajomości i rozmów. Była to ciekawa 

odmiana od rutyny dnia. Dziękujemy! 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.zspksd.edu.pl/


18 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 2 marzec/kwiecień 2017 

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

 

REKOLEKCJE 
 

W dniach 7-8 marca w kaplicy 

szpitalnej ojciec Ashenafi Abebe 

ze Zgromadzenia Misjonarzy 

Matki Bożej Pocieszenia 

przeprowadził rekolekcje 

wielkopostne z udziałem dzieci 

przebywających w naszym 

szpitalu. Myślą przewodnią 

spotkań rekolekcyjnych było budowanie wspólnoty poprzez tworzenie mostów 

porozumienia między ludźmi. 
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DOGOTERAPIA 
 

Dogoterapia - Jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony 

PIES Przyjaciel wspomaga terapeutę (często wolontariusza) w wieloprofilowym 

usprawnianiu dzieci i dorosłych a także pomaga osobom starszym czy zagubionym 

w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. 

W naszym szpitalu zajęcia dogoterapii prowadzą wolontariusze Fundacji 

Cze - Ne - Ka 
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WIOSENNE PTAKI 
 

JASKÓŁKA 

 

Chociaż mówi się, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, to właśnie przylot tych 

ptaków zwiastuje wiosenne ocieplenie. W Polsce gniazdują trzy gatunki jaskółek: 

brzegówka (Riparia riparia), oknówka (Delichon urbica) oraz dymkówka (Hirundo 

rustica). Jaskółki przylatują już gdy wiosna zadomowia się w Polsce na dobre, w 

połowie kwietnia. Jaskółki znane są z tego, że dzięki ich zachowaniu możemy 

przewidzieć pogodę. Jak mówi mądrość ludowa: gdy jaskółki nisko latają to znaczy, 

że będzie padało. Z czego to wynika? Jaskółki chwytają owady w locie. W ciepłe, 

słonecznie dni prądy powietrzne wynoszą owady w górę, z kolei kiedy zbliża się 

deszcz, zmienia się ciśnienie i wilgotność powietrza, owady nie mogą wzbić się 

wysoko i szukają schronienia tuż nad ziemią. A jaskółki podążają za owadami – 

wznosząc się wysoko w górę w słoneczną pogodę, albo nurkując w kierunku ziemi, 

kiedy zbliża się deszcz. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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ŻURAW - Jednym 

z pierwszych zwiastunów 

wiosny jest żuraw. Ptak ten 

wraca do Polski na 

przełomie lutego i marca. 

Również w maju może się 

zdarzyć, że usłyszymy nad 

głowami donośny gardłowy 

głos zwany klangorem 

i zobaczymy przelatujący 

klucz żurawi. Żuraw to 

najokazalszy i największy z naszych ptaków. 

 

BOCIANY BIAŁE Zaraz za żurawiami do Polski zaczynają zlatywać bociany białe 

(od drugiej polowy marca). Bociany, które zimę z reguły spędzają w Afryce, 

w podróż powrotną wyruszają 

w pierwszej połowie lutego. Ich powrót 

trwa około sześciu tygodni. Z reguły 

boćki wracają do tego samego gniazda 

– po przylocie zaczynają je 

remontować i poprawiać. Nie czekają 

jednak na powrót dawnego partnera. 

Jeśli ten zjawi się zbyt późno, w 

gnieździe może już nie być dla niego 

miejsca.W Polsce najwięcej bocianów 

bytuje na północnym wschodzie Polski – na Mazurach, czy na Suwalszczyźnie. Tam 

jest mnóstwo terenów, na których mogą żerować, a mieszkańcy traktują je bardzo 

przyjaźnie. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Gżegżółka 

Jest to słowo, które spędza sen z powiek wszystkim, którzy nie lubią ortografii. 

Cóż to więc za stworzenie? Otóż gżegżółka - to ludowa nazwa kukułki. W dawnej 

Polsce nazywano ją także zazulą. Jest 

ptakiem wędrownym zamieszkującym 

zadrzewione tereny. Żywi się owadami i 

larwami motyli. W naszym kraju kukułka 

jest pod ścisłą ochroną. Często słyszymy 

latem jej charakterystyczny głos, który 

tak spodobał się ludziom, że 

skonstruowali zegary z kukającymi 

sztucznymi ptaszkami. Kukułki słyną z tego, że składają jaja do gniazd innych 

ptaków i same nie opiekują się potomstwem. Pisklęta, po wykluciu, wyrzucają 

z gniazda jajka gospodarzy, a przybrani rodzice wychowują je jako swoje. 

 

ŚLIMAK, ŚLIMAK POKAŻ ROGI… 
 

 

”Ty mięczaku!” 

Na takie słowa nie obraziłby się żaden ślimak, bo 

ślimaki to naprawdę mięczaki :). Należą do typu 

zwierząt o takiej właśnie nazwie. Są rzeczywiście 

mięciutkie, gdyż nie posiadają wewnętrznego 

szkieletu. A to oznacza, że bóle kręgosłupa im nie 

grożą ;). 
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WIERSZE NASZYCH UCZNIÓW Z KÓŁKA 

LITERACKIEGO 
 

Nadejście wiosny 

Leśne dzwonki obwieściły 

Że się zbliża koniec zimy 

Drzewa wypuściły pąki 

Obudziły się już bąki 

Wstał ze snu miś bardzo stary 

I założył okulary 

Nie dowierzał niedźwiedź mój 

Gdy zobaczył pszczółek rój 

Co leciały hen za słońcem 

By znaleźć kwiatów tysiące 

Wiatr śpiewa pieśni radosne 

Przyroda podziwia wiosnę 

                                 Patrycja kl.VI oddział laryngologii 

Dość 

Dość już  śniegu, zimna, chłodu 

Spadających sopli lodu 

Mam dość zimy, wolę wiosnę 

Wiosną zawsze jest radośnie 

Kwitną kwiaty, rośnie trawa 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Wiosną extra jest zabawa 

Coraz wyżej krąży słońce 

A na łące są zające                               Dorota kl.IV oddział laryngologii 

 

Przedwiośnie 

Drzewa za oknem są samotne 

Nie mają liści zieleni.... 

Wiosna wszystko odmieni 

Wrócą ptaki z ciepłych krajów 

Bo tu swoje gniazda mają 

Słońce zaświeci radośnie 

Już przedwiośnie.... 

                            Malwina I kl. Gimnazjum oddział laryngologii 

 

Cuda Natury 

Kwiaty na łąkach 

Kwiaty na łąkach 

Są jak małe słonka 

Barwne płatki, zielone listki 

Otaczają wszystkich 

Maki, chabry, koniczyna 

Mojej radości godzina 
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Bociany 

Na zimę odlatują 

Do ciepłych krajów 

Wiosną wracają 

Do gniazd rodzinnych 

Klekotem ogłaszają 

Koniec zimy 

 

Las 

Wiosną las budzi się do życia 

Niedźwiedź wychodzi z ukrycia 

Ptaki zaczynają ćwierkać 

Wiewiórki skaczą po świerkach 

Skowronek nuci wesoło 

Pełno radości jest w koło 

 

              Klaudia z oddziału alergologii 
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PRZYSŁOWIA O WIOŚNIE: 
 

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje. 

Na marzec narzeka każdy starzec. 

W marcu jak w garncu. 

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. 

Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką. 

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają. 

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 

Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie. 

Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 

Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa. 

W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki. 

Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. 

Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku. 

Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące. 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 
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Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni.  

 Kiedy się jaskółka zniża - deszcz się zbliża. 

Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. 

Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie. 

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy. 

Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato, wszędzie bogato... 

I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było. 

Na wiosnę ceber deszczu, łyżka błota; na jesieni łyżka deszczu, ceber błota. 

Jak kukułka przyleci na suchy las, to będzie głodny czas, a jak zakuka w zielonym 

gaju - spodziewaj się urodzaju. 

Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść. 

Jak przylecą bociany - pierwszy zagon zorany.  

Wczesne kaczki z żurawiami znaki wiosny i z ciepłami.  

Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie 

Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają. 

Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew, wiosna wnet, a jak między gałęziami, 

to jeszcze het. 
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ZAGADKI 
Wielkanocna zupa, 

w niej kiełbaska pływa. 

Jest tam też jajeczko, 

żółte jak słoneczko. 

 

Na wielkanocnym stole 

to ona króluje. 

Polana słodkim lukrem 

i gościom smakuje. 

 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje.  

 

Przylatują z daleka bociany. 

Zakwitają w lesie sasanki. 

Marzanna umknęła do morza, 

Od tej pory cieplejsze są ranki. 

 

W ten świąteczny dzień 

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba, 

lecz z wiader się leje.  

 

Mleczka nie chcą pić. 

Nigdy nie biegają. 

Choć mają futerka, 

ogonków - nie mają. 

Oj dziwne to kotki! 

Wolą stać w wazonie, 

niż wziąć się za psotki. 

 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu 

kiełkuje ………… 

 

Żółciutkie jak słonko, 

piękne jak motyle. 

Wiosną rozkwitają 

w ogrodzie............. 

 

Zagląda ciekawie 

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze…….. 

 

Ledwie się las obudził z zimy. 

Wiosna się jeszcze po świecie błąka. 

Wśród starych liści kiełkują kwiatki; 

Już cała łąka tonie we ……………... 

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. 

 

Ciasto mistrza Fryderyka, 

smakuje niczym muzyka 

i w wielkanocnym okresie 

jest źródłem wielu uniesień. 

 

Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem, 

bo dziś przecież............ 

Ma skręcone rogi, 

złotem malowane, 

stoi z chorągiewką, 

wśród barwnych pisanek 
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Tyle w koszyczku 

leży pisanek! 

A pośród nich 

słodki.......... 

 

Choć zniosła je bura kurka, 

wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 

święconce dodając szyku. 
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Wiosna, wiosna… 

 

 

ŻRÓDŁA: 

ZASOBY WŁASNE 

ZASOBY INTERNETU 
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