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Czas w ujęciu przyrodników
Fizycy zajmujący się badaniem zagadnień związanych z czasoprzestrzenią twierdzą, że czas może płynąć 
w różnych częściach wszechświata z różną prędkością. Odległe zakamarki galaktyki jeszcze przez długie lata 
(jeśli nie na zawsze) pozostaną dla nas kompletną abstrakcją, tymczasem tutaj, na naszej planecie również 
zachodzą bardzo ciekawe zjawiska - odstępstwa od reguł związanych z upływem czasu. Mało kto wie, że 
z biologicznego punktu widzenia  nie dla wszystkich organizmów płynie on tak samo nieubłaganie szybko. 
W fizyce mówimy o czasoprzestrzeni, w biologii natomiast posługujemy się terminem percepcja czasu.
W naszych mózgach znajduje się specjalny ośrodek, który wpływa na to jak ludzie i inne stworzenia 
odbierają upływający czas, nie wszystkie organizmy postrzegają tempo w jakim płynie czas jednakowo. 
Obserwując przez godzinę ślimaka i ryjówkę stwierdzimy że przeżyli taką samą ilość czasu, czyli jedną 
godzinę. Gdybyśmy jednak mogli ich o  to spytać, ślimak odpowiedziałby, że upłynęła mu zaledwie chwilka, 
podczas gdy ryjówka stwierdziłaby że był to dla niej niewyobrażalnie długi okres czasu, kilkukrotnie dłuższy 
niż godzina którą odczuliśmy my. W przyrodzie można zaobserwować następującą zasadę: organizmy które 
żyją szybko, są aktywne, a od ich refleksu zależy ich przeżycie (ucieczka, upolowanie innego zwierzęcia) 
postrzegają czas dużo wolniej (np. drapieżne ptaki, gryzonie), natomiast organizmy które prowadzą bardziej 
stabilny tryb życia odbierają upływający czas znacznie szybciej (np. słoń, leniwiec). Postrzeganie czasu wiąże 
się z całym metabolizmem organizmu – ilością uderzeń serca na minutę, czasem w jakim organizmy trawią 
pokarm itd. Przykładowo słoń żyje 70 lat, ryjówka zaledwie 2, ale ryjówka nie czuje się tym faktem tak 
pokrzywdzona jakby się nam wydawało - w ciągu całego życia ich serca uderzają taką samą ilość razy i dla 
ryjówki (dla jej mózgu) te dwa lata życia trwają tyle samo co 70 lat życia słonia.
Wolne i szybkie postrzeganie czasu najłatwiej przedstawić na przykładzie filmu. Ptak, który należy do grupy 
zwierząt dla których czas płynie bardzo wolno ma wrażenie, że wszystko dookoła niego porusza się bardzo 
powoli – jak film w zwolnionym tempie. Wydaje się mu, całkiem słusznie, że ma dzięki temu przewagę nad 
innymi zwierzętami, które są wolne, ospałe, przed którymi zawsze zdąży uciec i na które może łatwo 
zapolować. Tymczasem żółw lub ślimak obserwując świat mają wrażenie, że oglądają film w przyspieszonym 
tempie – niestety ma to swoje konsekwencje, nie zauważą wielu zdarzeń bo następują dla nich zbyt szybko. 
Niezauważenie przelatującej muchy to jeszcze nie powód do stresu, ale niezauważenie drapieżnika naraża tę 
grupę zwierząt na duże niebezpieczeństwo. U człowieka podobne efekty powodują choroby mózgu. 
W historii znane są przypadki osób, u których nowotwór zaatakował ośrodek percepcji czasu, skarżyły się 
wówczas, że wszystko dookoła nich porusza się niesamowicie szybko lub przerażająco powoli.
Warto zwrócić uwagę, że większość z nas odnosi wrażenie że z biegiem lat czas coraz bardziej przyspiesza. 
To odczucie zależy od naszych przeżyć i doświadczeń. Niedawno naukowcy stwierdzili, że pewne zdarzenia 
powodują subiektywne przyspieszenie czasu, a pewne powodują wrażenie jego spowolnienia. Niestety nasz 
mózg w ciągu naszego życia odczuwa czas coraz szybciej. Bez obaw, nie będzie on dla nas nigdy biegł tak 
szybko jak dla żółwia czy ślimaka, przyspiesza on bardzo powoli – wg naukowców dla mózgu 60-latka czas 
płynie 2,5 raza szybciej niż dla mózgu dziecka, ale to na szczęście jeszcze wystarczająco powoli, żeby dostrzec 
całe piękno otaczającego nas świata przyrody
(Agnieszka  Paleczny-Świebocka)

Czas w literaturze czyli niespodziewana podróż w czasie.
Gdy dzisiaj oglądam filmy historyczno – kostiumowe, to zawsze przypomina mi się lektura mojego 
dzieciństwa, która głęboko poruszyła moją wyobraźnię i serce. „Godzina pąsowej róży” Marii Kruger 
rozpostarła przede mną nieznany, fascynujący mnie świat sprzed przeszło 100 lat, świat dziewiętnasto- 
wiecznych szeleszczących sukien, strojnych, hucznych balów, przyćmionych mrokiem pomieszczeń 
,oświetlanych gazowymi lampami. Stukot krakowskich dorożek po bruku ulic już zawsze będzie mi się 
kojarzyć z marzeniami o tamtym świecie.
Wszystko, dla kogoś o wyobraźni Ani zwanej Andzią, tytułowej bohaterki,  jest proste. Wystarczy kropla krwi, 
która doda pąsu róży na fotografii i czas zaczyna biec do tyłu. Ale co najbardziej mnie w tej książce urzekło, 
to to, że tytułowa bohaterka przenosi się w przeszłość z całą, odmienioną, a jakże, rodziną. Taka zamiana 
bardzo mi się podobała, bo pozwalała zachować poczucie bezpieczeństwa w świecie gdzie każde proste 
wydarzenie życia staje się nagle skomplikowane. Nie przerażały mnie te komplikacje, bo zawsze chciałam się 
dowiedzieć jak to się chodzi w gorsecie, pragnęłam mieć wspaniałe długie suknie z bufiastymi rękawami, 
nosić kapelusz i wytworną biżuterię. Życie  też w tej epoce było o niebo ciekawsze, te bale, te wyścigi konne, 
kuligi, a blask gazowych latarń na ulicach XIX -wiecznej Warszawy wprowadzał w nieopisany bajkowy, 
tajemniczy nastrój. Imponowały mi dobre maniery usłużnych, wobec kobiet, mężczyzn i wdzięczne ukłony 
młodych dam. A wszystko to takie łatwe do osiągnięcia! Tylko przekręcić wskazówki zegara! Ach żeby to było 
możliwe! Dla kogoś kto ma DUŻĄ wyobraźnię – czemu nie!! Zapraszam spróbujcie! Może się Wam uda?!! 
Ania z Zielonych Błoń  (Anna Lida)

Matematycy o czasie
Czasu nie można dotknąć, zważyć czy zamknąć w pudełku. Nie ma długości, szerokości ani wysokości, więc 
nie można obliczyć jego pola czy objętości. Trudno dokładnie wskazać jego początek, nie wiadomo nic o jego 
końcu. Za to bardzo dobrze widać jego upływ. Przesuwające się wskazówki zegarów odmierzają kolejne 
minuty i godziny. 
Wieczorem nastawiając budzik przed pójściem spać, możemy policzyć ile godzin snu przed nami. Możemy 
odliczać ile dni pozostało do wakacji albo ile lat dzieli nas od pełnoletniości, emerytury itp. Zapewne każdy 
z nas zauważył, że nieraz czas płynie jakby wolniej, a kiedy indziej dużo szybciej. Przykładowo: jeśli musimy 
zaczekać pół godziny żeby móc coś zjeść a jesteśmy bardzo głodni, minuty płyną jakby dużo wolniej, niż 
wtedy, gdy mamy jedynie pół godziny na korzystanie z Internetu. W obu sytuacjach jest to dokładnie 30 
minut, ale odczuwamy je w zupełnie inny sposób. 
Upływ lat też jest względny. Dla ucznia klasy szóstej 10 lat to dość długo. W tym czasie z trzyletniego dziecka 
zmienił się w przedszkolaka, a następnie ucznia. Nauczył się czytać, pisać, liczyć, grać na instrumencie. 
Poznał wiele osób, odwiedził ciekawe miejsca, odkrył swoje pasje i zainteresowania. Również jego wygląd 
bardzo się zmienił w tym czasie. Te same 10 lat dla pierwszoklasisty będzie miało inne znaczenie. Dekadę 
temu nie było go jeszcze na świecie, dla niego rok 2005 to bardzo odległe czasy. Zupełnie inaczej jest dla 
wielu starszych osób. Dość dobrze pamiętają, jak wtedy wyglądało ich życie, gdzie pracowali, jaki mieli 
samochód. Możliwe, że niewiele się przez ten czas u nich zmieniło. Pamiętam, że gdy miałam 12 lat, 
to uważałam, że jeszcze baaardzo długo muszę czekać aż będę pełnoletnia i będę mogła głosować 
w wyborach razem z rodzicami. Od moich osiemnastych urodzin minęło dużo więcej niż te 6 lat, ale nie mam 
poczucia, że to było aż tak dawno temu. Wraz z tym jak stajemy się starsi, zmienia się nasze postrzeganie 
czasu. 

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc 

zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i 

śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. 

Św. Jan Paweł II 

Od czasu do czasu .. Ten zwrot pamięta już chyba każdy uczeń, nauczyciel a nawet rodzic przechadzający się, przynajmniej .. od czasu do czasu, korytarzami naszej szkoły. Jest to bowiem hasło naszego tegorocznego 
ogólnoszkolnego projektu, w który włączyli się już niemal wszyscy. Z gazetek ściennych dowiadujemy się mnóstwa ciekawych faktów dotyczących  pojęcia czasu, jego historii i sposobów mierzenia. Wiszące obok 
prace plastyczne uczniów to rozmaite pomysły świadczące o tym jak zagadnienie to pobudza twórczo naszą wyobraźnię. „Ignac” poprosił kilku nauczycieli różnych przedmiotów o podzielenie się z nami swoimi 
refleksjami jakie w nich (przyrodniku, poloniście i matematyku) budzi CZAS ..    

kwiecień 2015 rok III 

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości, 
Pogodnego, wiosennego nastroju, oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań, 
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół 

życzy 

dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

im. I. J. Paderewskiego w Krakowie



Fragment 1 

Usłyszeli, że Ryjek przestał chrapać, ale nikt nie poruszył się na górze.

- Jeszcze raz - zaproponował Włóczykij.

Po czym nadali sygnał ze zdwojoną siłą.

Wówczas okno otworzyło się z trzaskiem.

- Śpię! - krzyknął rozgniewany Ryjek.

- Zejdź do nas i nie bądź zły! - powiedział Włóczykij. - Mamy zamiar zrobić coś 

niezwykłego!

Wówczas Ryjek wygładził swoje zmięte od snu uszy i zszedł po linowej drabince.

(Należy tu może powiedzieć, że drabinki linowe były we wszystkich oknach, gdyż 

chodzenie po schodach zabierało masę czasu).

Dzień rzeczywiście robił się piękny. Wszędzie pełno było różnych stworzonek, które 

zbudziwszy się z długiego zimowego snu biegały to tu, to tam, odnajdując swoje dawne 

ulubione miejsca, wietrzyły odzież, czesały wąsy, reperowały swoje domki i na wszelkie 

sposoby przygotowywały się do nowej wiosny.

Idąc przystawali czasem, by przyjrzeć się budowie domku lub posłuchać sprzeczki.

(Zdarzają się one bowiem często w pierwszych dniach wiosny, gdyż ze snu zimowego 

można się czasem obudzić w bardzo złym humorze).

Fragment 2

"Nasionka, posiane przez Dicka i mary, rosły jakby za dotknięciem różdżki 

czarodziejskiej. Jedwabiste maki wszystkich kolorów pochylały się setkami przy 

powiewie wiatru(...) A róże, róże! Z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ożywiały się, 

wyrastały z trawy, owijały się wokół pni, zwieszały z gałęzi drzew, pięły się po murach 

i rozsypywały po nich kaskadą girland."

Fragment 3

"Przyszła wiosna. Wybuchła od razu, jak to bywa w Kalabrii. Pewnego dnia zazieleniły 

się drzewa, a migdałowce i magnolie pokryły się różowymi kwiatami. Lampo przyszedł 

już zupełnie do sił. Całymi dniami wylegiwał się w słońcu lub łaził po podwórku. Ciągle był 

smutny. "

Fragment 4

- Powiedz ,  Sowo - powiedział Krzyś - czy to nie zabawne ? Jestem na wyspie !

- Warunki atmosferyczne były ostatnio nader nie sprzyjające - rzekła Sowa .

- Co było ?

- Deszcz padał - wyjaśniła Sowa.

- Tak - powiedział Krzyś - bardzo padał.

- Poziom wody osiągnął nie notowaną dotychczas wysokość.

- Co się stało?

- Wszędzie jest pełno wody - rzekła Sowa.

- Tak - zgodził się Krzyś - wszędzie.

Obudziła się wiosna tu i tam...  

REDAKCJA:

Alina Kazimierczak, 

Małgorzata Jaskólska, 

Paweł Wójtowicz

nakład – 400 egz.  adres: list@pawelwojtowicz.com

K O N K U R S
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„Wraz ze mną do życia budzi się cała przyroda“

Wywiad z pierwszą porą roku, Wiosną, przeprowadziła Michalina Jastrzębska

Michalina Jastrzębska: Bardzo się cieszę, że mogłam się z Panią spotkać.

Pani Wiosna: Ja także, choć, przyznaję, nie było to łatwe. Marzec i kwiecień to dwa 

mie/siące, w których mam najwięcej roboty.

M.J.: No właśnie, jak wygląda ta Pani „robota“?

W.: Pod koniec lutego wracam z ciepłych krajów i rozpoczynam pracę. Powoli topię 

śnieg, przywołuję bociany i inne ptaki, które odleciały, budzę zwierzęta, które zapadły 

w stan hibernacji, podnoszę temperaturę. Mniej więcej w pierwszej połowie marca 

zaczynam sadzić kwiaty i trawy, tworzę pączki na drzewach itp. Kiedy już skończę, 

jestem tu do połowy czerwca, a następnie przenoszę się tam, gdzie jeszcze trwa zima.

M.J.: Co wydaje się Pani najpiekniejsze w tych wszystkich działaniach?

W.: Chyba moment, w którym z dnia na dzień Zima ustępuje miejsca mnie. Zna Pani to 

uczucie, kiedy kładzie się pani spać w grubych skarpetach i z włączonym ogrzewaniem, 

a już rano widać mnóstwo promieni słońca i słychać śpiew ptaków. Takie kontrasty są 

wspaniałe. Wtedy widać prawdziwą potęgę Matki Natury.

M.J.: A czego Pani nie lubi w swojej pracy?

W.: Tego, że muszę fatygować biedne bociany, żeby przyleciały do Polski aż z Afryki! 

No, czy Pani chciałaby tak latać w te i we wte? /śmiech/

Ale tak na serio, uważam, że w mojej pracy nie ma minusów. W każdym razie nic mi nie 

przychodzi do głowy. W końcu wraz ze mną do życia budzi się cała przyroda. To piękna 

rzecz.

M.J.: Dzieci w przedszkolu malują Panią jako blondwłosą dziewoję w wianku na głowie, 

noszącą bukiety kwiatów, w otoczeniu przemiłych zwierzątek. A jak wygląda Pani 

naprawdę?

W.: Nie mogę być blondwłosą dziewoją z wiankiem, ponieważ... Jestem raczej kimś 

w rodzaju... Dobrego ducha. Jestem podmuchem wiatru, śpiewem ptaków, ciepłem 

słonecznych promieni. A wianek nie utrzymałby się na podmuchu wiatru! Myślę, że  

najlepiej przedstawił mnie Walt Disney w swojej „Fantazji 2000“.

M.J.: Której pory roku najbardziej Pani nie lubi?

W.: No wie Pani co, to nieładnie tak nadawać na koleżanki z pracy... Ale chyba 

najbardziej nie lubię Zimy. Jest taka... OZIĘBŁA /śmiech/.

Według mnie jest bardzo egoistyczna, wywyższa się. Przybywa z tym swoim śniegiem, 

przegania zwierzęta, zabija kwiaty. Ale też jest potrzebna.

M.J.: Nie wiem, czego Pani życzyć na do widzenia.

W.: Dużo cierpliwości przy budzeniu niedźwiedzi!

M.J.: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.

y z ĄW wiad  WIOSN

LIST Z INDII

Cześć! Mam na imię Hari i chciałabym Wam opowiedzieć jak u nas, w Indiach, świętuje się nadejście wiosny. 

W tym roku będziemy świętować wiosnę 27 marca. W Indiach to niezwykle ważne i długo wyczekiwane 

święto. Ciekawe obrzędy związane są z festiwalem Holi. Uwielbiamy to święto, bo przepełnione jest 

radością, kolorami, tańcem i śpiewem. To czas pradawnych obrzędów i spotkać z najbliższymi. 

W czasie Holi składamy sobie wizyty, obdarowujemy się słodyczami i posypujemy kolorowym proszkiem, 

a także wzajemnie oblewamy się wodą zabarwioną przeróżnymi kolorami. Tańczymy i śpiewamy do muzyki 

bębnów. Ciekawa jestem jak u Was obchodzi się nadejście wiosny. Pozdrawiam Was serdecznie! Hari

LIST Z JAPONII Tokio, 20 stycznia 2013 roku. Ohayou, おはよう

Dzień dobry! Święto Wiosny Japończycy obchodzą dwa razy w roku. Najpierw w zgodzie z kalendarzem 

księżycowym świętują wigilię wiosennej równonocy. Świętowanie początku wiosny zaczyna się 3 lub 4 lutego. 

Obchody są bardzo huczne, nazywa się je Festiwalem Wiosennym. 

Głównym punktem obchodów jest odpędzanie demonów przez mężczyzn urodzonych w roku, któremu 

patronuje dane zwierzę, albo przez najstarsze osoby w domu. Mężczyźni i starsi rzucają w demony 

prażonymi ziarnami, przeważnie soi. Gdy to robią, krzyczą: „Demony precz, szczęście przyjdź!”. Aby 

zapewnić sobie szczęście, ludzie zbierają te ziarenka i zjadają tyle, ile mają lat. Drugie, jeszcze bardziej 

uroczyste obchody nadejścia wiosny mają miejsce 20 lub 21 marca - zgodnie z kalendarzem słonecznym. To 

także święto państwowe i dzień wolny od pracy. Japończycy wybierają się wtedy za miasto, żeby podziwiać 

budzącą się do życia przyrodę. 

Pozdrawiam Was serdecznie, Haru.

PS. czy wiecie, że moje imię oznacza: Urodzona na wiosnę?

LIST Z HISZPANII  Madryt, 2 marca 2014r. 

Cześć! W Hiszpanii świętowanie wiosny jest bardzo specyficzne. Obchodzimy wtedy Święto Ognia. Fallas de 

San Jose obchodzi się w wielu miastach Hiszpanii, ale najhuczniej i najbardziej kolorowo w Walencji. 

Przygotowania zaczynają się już na początku marca, gdy mieszkaocy przygotowują ogromne kukły nazywane 

fallami. Tworzą je z kartonu, plastrów, wosku i drewna. 16 marca odbywa się wielka parada kukieł, 

a kulminacyjnym punktem obchodów jest dzieo 19 marca, gdy kukły zostają spalone. Zwyczaj ten jest 

związany z patronem cieśli – św. Józefem. Pozdrawiam Was serdecznie, Jose.

PS. Czy wiecie, jak wymawia się moje imię? Słyszałem, że niektórzy z Was uczą się hiszpańskiego…

LIST Z CHIN

Cześć! Nazywam się Xiuxiui mieszkam w Chinach. W moim kraju Święto Wiosny (Lap Chun) jest obchodzone 

bardzo uroczyście.  Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczyna Nowy Rok. Świętujemy przez 3 tygodnie, ale 

przygotowujemy się do tego już miesiąc wcześniej. Przed nowym rokiem wspólnie z rodzicami wybieramy się, 

żeby zakupić ozdoby -przedmioty mające przynieść szczęście i bogactwo.  Wspólnie z rodzicami sprzątam 

dom, robię pranie i pomagam w przygotowaniu uroczystej kolacji. Bardzo czekam na ten jeden dzień w roku -

wieczorem rodzice pozwalają mi grać w kości, karty i wygrywać pieniądze w loterii! Podczas tego święta 

oddajemy hołd zwierzętom, przez taniec smoka oraz lwa –bardzo lubię wychodzić z rodzicami na ulicę 

i świętować z moimi przyjaciółmi. Rozdajemy sobie czerwone koperty z życzeniami i pieniędzmi. Tradycyjnie 

pozdrawiamy się słowami 恭喜發財(gong xi fa cai),co oznacza dosłownie:„Gratuluję i życzę wiele 

bogactwa”.Czy w Twoim kraju Święto Wiosny obchodzi się podobnie? Może opiszesz mi, jak u Ciebie 

świętuje się nadejście wiosny?Z niecierpliwością czekam na Twój list.

Pozdrawiam wiosennie, Xiuxiu

LIST Z BUŁGARII Sophia, 1 marca 2014 r. 

Cześć! Mam na imię Fidanka i piszę do Was z południa Europy, z Bułgarii, może wiecie gdzie to jest? Dam 

Wam podpowiedź: mój kraj leży na Półwyspie Bałkańskim. 

W Bułgarii bardzo cieszymy się, gdy przychodzi wiosna. 1 marca obchodzone jest święto Baby Marty, czyli 

Babci Marzec. Przypomina ono o tradycji odwiedzania domów przez kapryśną Babę. Mogła ona przynieść 

domownikom zarówno zdrowie i dostatek, ale też przedłużyć srogą zimę i przynieść nieszczęście. 

Gospodynie domowe wywieszały przed domami czerwone fartuchy, chodniczki lub po prostu czerwone motki 

wełny. Gdy Baba Marta widziała te ozdoby, wg tradycji miała się uśmiechnąć i ogrzać dom ciepłymi 

promieniami - gwarantowało to szczęście w nowym roku. Najbardziej lubiła kolor czerwony. 

Do teraz na pamiątkę robimy Marteniczki – amulety zrobione z białej i czerwonej przeplatanej włóczki, 

które mają chronić przed złem i pechem. Przypina się je do kurtki, plecaka, nosi jako naszyjnik lub 

bransoletka. Nosimy je do czasu, aż nie zobaczymy oznaki wiosny: bociana, larwy robaka. Wszyscy w Bułgarii 

nosimy w marcu takie ozdoby. A może zrobicie takie amulety na lekcji? Będziecie mieć przy tym świetną 

zabawę! Ja w swojej szkole opowiem, czym jest Wasza Marzanna, być może uda się nam ją zrobić i utopić. 

Pozdrawiam ciepło! Fidanka

Nie słabnie  zainteresowanie konkursem, wobec czego 

zapraszamy Was do wzięcia udziału w kolejnej edycji. 

Tym razem prezentujemy fragmenty literatury o 

tematyce wiosennej. Przypominamy zasady konkursu : 

Odpowiedzi (tytuł książki i autor) należy zgłaszać do 

biblioteki; kolejność zgłoszeń nie gra roli – zwycięzca 

wyłoniony zostanie drogą losowania spośród wszystkich 

poprawnych odpowiedzi 

Ewa Stadtmuller

Kto ty jesteś?

Ja? Marzanna!

Wesoła, zimowa panna.

Mam słomianą sukienczynę,

w niej do morza hen popłynę.

Łap, cap - złapię mróz niecnotę

i wsadzę go pod kapotę.

Chwycę śnieżną zawieruchę

i schowam ją pod pazuchę.

Zbiorę wszystkie słoty, chłody

i wskoczę z nimi do wody.

Jak mi ładnie zaśpiewacie,

kolorowe wstążki dacie

i wesoło zatańczycie,

zimy więcej nie ujrzycie.

Marzanna

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Ludzie zmęczeni zimą ze zniecierpliwieniem czekają na upragnioną 

wiosnę, która nie zawsze jest łaskawa i czasem nie spieszy się z pojawieniem na Ziemi. Aby przyspieszyć ten proces, 

od wieków przywołujemy wiosnę i żegnamy zimę symbolicznie, topiąc lub paląc marzannę, czyli słomianą kukłę.

Zwyczaj topienia marzanny pochodzi z czasów słowiańskich, a był jednym z elementów Święta Wiosny, tzw. Jarych Godów, które 

przypadają na równonoc wiosenną, czyli właśnie 21 marca. Owe święto poświęcone było głównie Matce Ziemi. Chcąc symbolicznie 

pożegnać zimę, szykowano specjalną kukłę, do dziś zwaną najczęściej marzanną, ale także moreną, śmierciuchą.

 Słowiańska Marzanna (dosłownie Panna Śmierci) to bogini zaświatów, władczyni krainy umarłych, starości, zagłady i zapomnienia, 

również wegetacji i urodzaju. W różnych dokumentach porównywana do greckiej Hekate (bogini czarów), ale i do rzymskiej bogini 

wegetacji i urodzajów – Cerery, a także polskiej bogini Dziewanny utożsamianej z grecką Dianą, boginią łowów, przyrody, płodności.

 Na Ukrainie i Białorusi postać bogini Marzanny utożsamiano z dwupłciową i dwutwarzową Kostromą – Kostrubonką, często 

przedstawianą jako postać o ciele mężczyzny ubranego w strój kobiecy Słowianie wierzyli, że symboliczne zabicie Panny Śmierci 

pomoże jej wrócić do swojej krainy ciemności, dzięki czemu na Ziemię powróci życie, a więc  odejdą wszystkie objawy związane 

z zimą, a powróci wiosenny porządek.

Dawna kukła marzanny to naturalnych rozmiarów postać kobiety, zrobiona ze słomy, odziana w białą szatę z płótna. Jej twarz była 

wyraźnie zarysowana, a włosy imitował len. Na głowie kukła marzanny często miała koronę cierniową z gałęzi głogu, tarniny czy 

dzikiej róży, co miało uniemożliwić powrót Panny Śmierci z zaświatów oraz zabezpieczyć Ziemię i jej mieszkańców przed demonami. 

Słomianą kukłę zdobiono wstążkami i koralami, gotową najczęściej osadzano na kiju. Tak przygotowana marzanna wędrowała po 

wiosce, od domu do domu, niesiona głównie przez młodzież przy wtórze śpiewów i okrzyków. Towarzyszące orszakowi dzieci 

trzymały w dłoniach zielone gałązki jałowca. Po drodze kukłę podtapiano, jeśli była taka możliwość (w potoku, strumyku, stawie). 

Podczas tej wędrówki wyśmiewano śmierć i dolegliwości zimy, przywoływano wiosnę, a wszystkiemu towarzyszyły dźwięki 

grzechotek, gęśli, dud, piszczałek, bębnów i trzaskanie z biczy, co miało płoszyć złe moce. Gdy ten niezwykle głośny orszak docierał 

do wody, np. rzeki, jeziora, puszczano marzannę na wodę, aby płynęła z prądem rzeki (lub ją topiono albo palono lub rozrywano na 

strzępy). Podczas topienia (palenia) kukły nikt nie mógł jej dotknąć, gdyż tak można było ściągnąć na siebie gniew demonów. Po tym 

rytuale symbolicznego pożegnania zimy, dzieci i młodzież wracali do domów, ale nikt nie mógł się za siebie obejrzeć, ponieważ 

wierzono, że można wtedy ściągnąć na siebie chorobę lub nieszczęście.

 Dziś ten stary słowiański zwyczaj topienia marzanny kultywowany jest przez dzieci, głównie przedszkolaków i z młodszych klas 

szkolnych. Jego forma jest mocno zmieniona ze względu na bezpieczeństwo i dbałość o środowisko, ale najważniejsze, że sam 

zwyczaj przetrwał, bo może to dzięki tym maluchom Pani Zima każdego roku odchodzi, ustępując miejsca Pani Wiośnie. Kto wie?...

Listy od dzieci
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