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Wiosna, ach to Ty! 

 
Równonoc wiosenna związana jest w Polsce z obyczajem topienia Marzanny, 

będącym częścią obchodów Jarego Święta. Jest to symboliczne pożegnanie zimy, zła i śmierci 

(kojarzonych z tą porą roku). Zwyczaj ten dawniej kultywowany głównie po wsiach obecnie 

chętnie jest świętowany także przez młodzież szkolną w miastach. Zwłaszcza, że związane to 

jest zwykle z masowymi wagarami i radosnym obchodzeniem Pierwszego Dnia Wiosny 

 

Przysłowia wiosenne: 

• 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. 

 

Równonoc wiosenna następuje 20/21 marca i wyznacza na półkuli północnej początek 

wiosny, a na półkuli południowej jesieni. W astrologii równonoc wiosenna wyznacza także 

początek znaku zodiaku Barana. 

Opracowała Zuzanna Sidorowicz 

 

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 marca. Wiosna astronomiczna zaczyna się 

w momencie gdy Słońce „przekracza” równik (ang: Equinox - równonoc wiosenna) ma to 

miejsce 20 lub 21 marca. W 2012 roku wiosna astronomiczna rozpoczyna się 20 marca 

punktualnie o godzinie 06:14. 

Dla porównania: 

-W 2011 roku wiosna rozpoczęła się 21 marca 21 minut po północy czasu polskiego, 

-W 2010 roku pierwszy dzień wiosny to 20 marca (początek 17:32),  

-W 2009 roku rozpoczęła się 20 marca o godzinie 12:44 czasu polskiego, 

-W 2008 roku astronomiczna wiosna rozpoczęła się 20 marca punktualnie o 6:48 rano czasu 

polskiego. 

Tradycje, obrzę  dy, zwyczaje

Jako, że pierwszy dzień wiosny związany jest z końcem zimy i przebudzaniem się 

przyrody do życia, miał on przez wieki ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze z czasów pogańskich 

pochodzi święto wiosny o nazwie „Jare” - bogate w obrzędy powitania wiosny. Niektóre z tych 

obrzędów, np.: topienie Marzanny znane i praktykowane są do dzisiaj. Także malowanie jajek, czy 

śmigus-dyngus utożsamiane dzisiaj z Wielkanocą związane są z obrzędami Słowian. Jajko było 

symbolem życia, a oblewanie wodą symbolizowało pozimowe oczyszczenie i w pewnym sensie 

dawało sygnał „skończyła się zima, już można szaleć”. 

Opracowała Wiktoria Winiarska 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzanna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jare_Święto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
http://pl.wikipedia.org/wiki/Śmierć
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieś
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_%28oświata%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wagary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Równonoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/20_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesień
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zodiak
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Kącik gwiazd 
Bruno Mars 

 

Bruno Mars (ur. 8 października 1985) – amerykański 

wokalista, producent muzyczny i autor tekstów. Peter 

Gene Hernandez urodził się i dorastał w dzielnicy 

Waikiki miasta Honolulu na Hawajach. Jego rodzice, 

Bernadette „Bernie” i Pete Hernandez, mają filipińskie 

i portorykańskie korzenie. Bernadette jako dziecko 

przybyła na Hawaje z Filipin, zaś Pete wyemigrował 

na wyspę z nowojorskiego Brooklynu. Rodzice Marsa 

poznali się podczas koncertu, w trakcie którego jego matka była tancerką hula, a ojciec grał 

na perkusji. Dwuletni Peter zaczął być określany przez ojca mianem „Bruno”, jako że był on 

podobny do wrestlera Bruno Sammartino. Bruno posiada ponadto pięcioro rodzeństwa. Jak 

wielokrotnie podkreślał, Mars dorastał w muzykalnej rodzinie, która pozwoliła mu odkrywać 

różnorodność gatunków, od reggae, przez R&B i rocka, po hip hop. Od wczesnego 

dzieciństwa Mars pozostawał pod silnym wpływem takich artystów, jak Michael Jackson, 

Elvis Presley, The Isley Brothers oraz The Temptations. W wieku czterech lat Bruno zaczął 

koncertować pięć razy w tygodniu z zespołem swojego ojca, The Love Notes. Za sprawą tych 

występów zasłynął na całej wyspie ze swojej fascynacji osobą Presleya. 

W 1990 roku Mars został opisany w tabloidzie MidWeek jako „Mały Elvis”, 

a następnie, w 1992 roku, zagrał epizod w filmie Miesiąc miodowy w Las Vegas. „Po prostu 

byłem otoczony muzyką” powiedział w jednym z wywiadów Hernandez. W 2003 roku, 

krótko po ukończeniu President Theodore Roosevelt High School, siedemnastoletni Mars 

przeprowadził się do Los Angeles, by rozwijać swoją karierę. W tym celu przyjął pseudonim 

sceniczny, czerpiąc z przydomka jaki nadał mu ojciec oraz dodając do niego słowo „Mars”. 

Tłumacząc jego pochodzenie, powiedział: „Wiele dziewczyn mówiło mi, że jestem nie z tego 

świata, więc pomyślałem, że chyba jestem z Marsa”. Po przeprowadzce do Los Angeles, Mars 

w 2004 roku podpisał kontrakt z „Motown Records”. Korzyścią płynącą ze współpracy 

z „Motown” był jednak fakt, że Bruno poznał osobiście tekściarza i producenta Philipa 

Lawrence'a, który także związany był z wytwórnią. Mars, Lawrence i inżynier dźwięku Ari 

Levine zaczęli wspólnie pisać utwory, a w konsekwencji utworzyli zespół produkcyjny „The 

Smeezingtons”. W 2006 roku Lawrence przedstawił Marsa jego przyszłemu menedżerowi 

w „Atlantic Records”, czyli Aaronowi Bayowi-Schuckowi. Usłyszawszy kilka piosenek 

w jego wykonaniu, Bay-Schuck dążył do tego, by Mars jak najszybciej związał się 

kontraktem z wytwórnią „Atlantic”, do czego jednak doszło dopiero po upływie trzech 

kolejnych lat. W międzyczasie, „Atlantic” zatrudniła The Smeezingtons, by zespół pisał, 

a następnie produkował utwory dla pozostałych artystów należących do wytwórni. Bay-



Głos Szóstki 

marzec 2012 

 

3 | S t r o n a  
 

Schuck przyznał później, że mimo iż Mars twierdził, że jego nadrzędnym celem jest bycie 

wokalistą solowym, chętnie podejmował się prac nad wydawnictwami innych wokalistów, co 

miało poprawić jego umiejętności tekściarskie, a zarazem pomóc mu odkryć, jakim typem 

artysty ostatecznie chce zostać. Zanim osiągnął sukces jako artysta solowy, Mars był 

cenionym producentem muzycznym, pisząc piosenki dla m.in.: Alexandry Burke, Travie'ego 

McCoya, Adama Levine'a, Brandy, Sugababes, Seana Kingstona oraz Flo Ridy. Bruno 

zadebiutował wokalnie w piosence „3D” z drugiego albumu solowego formacji Far East 

Movement, Animal. Następnie, w sierpniu 2009 roku, gościnnie pojawił się w utworze „Love” 

rapera Jaeson Ma. Szeroką popularność, jako artysta solowy, zdobył jednak dzięki singlom 

„Nothin' on You” B.o.B i „Billionaire” Travie'ego McCoya, które nagrane zostały z jego 

udziałem, i których był współautorem. Podążając za ich sukcesem, 11 maja 2010 roku 

premierę miał debiutancki minialbum Marsa, „It's Better If You Don't Understand”. 

Debiutancki album Marsa, „Doo-Wops & Hooligans”, miał premierę 5 października 2010 

roku. Przewodni singel promujący płytę, „Just the Way You Are”, wydany został 19 lipca 

2010 roku i dotarł do 1. miejsca amerykańskiego zestawienia Billboard Hot 100.16. września 

2011 roku premierę miał singel „Lighters”, który Mars nagrał gościnnie z duetem Bad Meets 

Evil. Kilka dni później opublikowany został nowy utwór artysty, „It Will Rain”, wydany 

na ścieżce dźwiękowej filmu Saga „Zmierzch”: Przed świtem. 28 września ukazał się drugi 

singel z albumu, „Grenade”, który podobnie jak poprzednik osiągnął sukces 

na międzynarodowych listach przebojów. Oba single uzyskały status czterokrotnej platyny 

w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że każdy z nich sprzedał się w powyżej 4 milionach 

kopii w tym państwie. „Doo-Wops & Hooligans” zadebiutował na 3. pozycji Billboard 200, 

rozchodząc się w pierwszym tygodniu w 55 tysiącach egzemplarzy na terenie Stanów 

Zjednoczonych. Od tego czasu album znalazł ponad milion nabywców w tym państwie, 

dzięki czemu uzyskał status platynowej płyty.13 lutego 2011 roku Mars otrzymał pierwszą 

w swojej karierze nagrodę „Grammy”, kiedy jego utwór „Just the Way You Are” wygrał 

w kategorii Best Male Pop Vocal Performance. Wokalista miał wówczas szansę na sześć 

innych statuetek, jako że nominowany był również w innych kategoriach. 21 lutego 2012 roku 

Mars wyróżniony został nagrodą „BRIT Award” dla najlepszego artysty międzynarodowego. 

 

Własnoręczny podpis Bruna Marsa 

 

 

 

 

Opracowała Wiktoria Winiarska 
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Trochę kultury!!! 

Przyjście wiosny 
 

Naplotkowała sosna, 

że już się zbliża wiosna, 

Kret skrzywił się ponuro: 

-Przyjedzie pewno furą... 

Jeż się najeżył srodze: 

raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął - Ja nie wierzę , 

przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: Wiem coś o tym, 

przyleci samolotem. 

Skąd znowu - rzekła sroka - 

ja jej nie spuszczam z oka 

i w zeszłym roku w maju  

widziałam ją w tramwaju. 

-Nieprawda! Wiosna zwykle 

przyjeżdża motocyklem! 

-A ja wam to udowodnię, 

że właśnie samochodem, 

-Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

że płynie własną łódką!  

A wiosna przyszła pieszo.     

Już kwiaty z nią się spieszą,     Twój portret wiosenny  

już trawy przed nią rosną 

i szumią: - Witaj wiosno!    Chciałbym Cię narysować 
                    Jan Brzechwa     Wiosny delikatną kreską 
       By zbiegły się wszystkie fiołki 
       Nad zbudzoną z zimy rzeką 

   Chciałbym by twe włosy 
   Były jak warkocze leszczynowe 
   A usta twe szalone 
   W kolorze pierwszych poziomek 
  Chciałbym by twe oczy 
  W majową mgłę były oprawione 
  Żebyś cała się śmiała 
  Jak wiosenny dzwonek 
   Chciałbym - lecz słów brakuje 
   I wszystkie się plączą 
   Chciałbym - lecz nie zdążyłem 
   Dzień znów schodzi się z nocą 
     Adam Ziemianin 

 
Opracowała Marzena Maślana 
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Zagadki 
 

*** 

Znajdziesz je w parku już wczesną wiosną. 

Ledwie śnieg zginie, w lesie też rosną.  

Skromne i ciche, z lila kolorami, 

gdy ich nazrywasz cieszysz się ………… 

 

*** 

Żółte kwiaty wiosną  

w młodej trawie rosną. 

Gdy słońce świeci główki rozwijają 

gdy wieczór blisko, szybko się stulają. 

Kiedy przekwitną i dmuchasz na nie, 

z wiatrem puch poleci, nic nie zostanie. 

Czy już wiesz , że to………….. 

  

*** 
Czerwona lub różowa 

ta kwiatów królowa. 

W ogródku zakwita, 

zachwytem, ją witasz. 

Zatem jej krzak duży, 

już chyba odgadłeś, 

że mowa o ………….. 

                      
 Autor tych trzech zagadek jest nieznany  

 

 

***       *** 

U magików mieszka na dnie kapeluszy.  Długie nogi, dziób czerwony: 

Naprawdę tkwi w klatce i ma długie uszy.  łowca żab to niestrudzony. 

  

*** 

N skrzydłach plamki tęczy 

w słońcu się zaczęły kręcić. 

Za nim powiesz, pomyśl chwilę, 

Kto ma kolorów tyle? 

 

*** 

Na drzewach wisząc, barwami się mienią, 

zielone są wiosną, a żółte jesienią. 

 

*** 

Złoty krążek, nieba pieniążek, dobrej pogody zapłata. 

Rzuca promienie i ściera cienie i letnie figle nam płata. 
        Bogusław Michalec 

 

        Opracowała Marzena Maślana Odpowiedzi do zagadek: 

fiołek; mlecz; róży; królik; motyl; liście; słońce; bocian. 
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Opracowała Wiktoria Bogucewicz 



Głos Szóstki 

marzec 2012 

 

7 | S t r o n a  
 

 

1.  Miesiąc, w którym jest pierwszy dzień szkoły. 

2. Najzimniejsza pora roku. 

3. Jesień trwa we wrześniu, październiku i … 

4. Dni wolne od szkoły, to niedziela i … 

5. 14. lutego. 

6. Trwają dwa miesiące i są dniami wolnymi od szkoły. 

Opracował Krzysztof Szymaniak 
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Opracował Krzysztof Szymaniak 

 

Miło nam poinformować Was, że Głos Szóstki 

zdobył trzecie miejsce  w konkursie na  gazetkę 

szkolną. 28 marca cała redakcja została zaproszona 

przez organizatorów po odbiór nagrody. Ponadto 

zostaną również przeprowadzone warsztaty 

dziennikarskie. 
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Opracowała Weronika Litecka 
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Wydarzyło się 

Jak zwykle świetlica szkolna nie pozwala 

nudzić się swoim podopiecznym, proponując 

im interesujące zajęcia. Brawo Pani Beatko. 

 

Przywitanie wiosny 

Były występy, popisy wirtuozerskiej  

gry. Gościliśmy  nawet krasnoludki. 

 

  

Było co pojeść, ponieważ każda klasa przygotowała wiosenne kanapki. 

 Kibice też dopisali. 
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Uczniowie klas I - III przywitali wiosnę 

śpiewem i tańcem. Klasa I c zaprezentowała 

wszystkim piękne przedstawienie pt. Idzie 

wiosna pomalutku. Uczniowie na ten występ 

przygotowali stroje i rekwizyty. Nad całością 

czuwała pani Anna Rudzińska. 

Uczniowie klasy I a wykonują wiosenną piosenkę. 

W ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta 

Dzieciom - Z okazji Światowego Dnia Poezji - 21 marca 

2012 r. nauczyciele naszej szkoły czytali uczniom 

piękne wiersze dla dzieci. Dominowała tematyka 

wiosenna. Utwory uczniom przeczytali pani 

Katarzyna Żabińska, pani Maria Baut oraz pan 

Krystian Pawelec. Wierszom towarzyszyła muzyka 

Antonio Vivaldiego. 
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Dnia 15 marca 2012 r. w bibliotece szkolnej 

odbyły się eliminacje szkolne 

LUBUSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

Miło nam poinformować, że w konkursie miejskim 

szkołę reprezentować będą: 

Hubert Ponicki - klasa Ib 

Aleksandra Dąbrowska- klasa IIIb 

Jacek Kowalski - klasa IIb 

Wiktoria Winiarska - klasa VIa 

Nikola Skrzydlewska - klasa VIa 

Denis Kufel - klasa Vb 

     Gratulujemy i życzymy powodzenia na konkursie 

miejskim, który odbędzie się 27 marca 2012r. 

 

Na zdjęciach Zuzia Sidorowicz pięknie recytuje 

utwór Jacka Sawaszkiewicza, aż widzowie zasłuchali się z podziwu. 

 

 

 

Już po rekolekcjach, a było tak 

pięknie 
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Bardzo dobrze wspominam moja podstawówkę. Nauczyciele, którzy mnie uczyli dali 

mi dobre podstawy do dalszej nauki. Najważniejsze było jednak to, że w szkole panowała 

przyjemna atmosfera, sprzyjająca wspólnej pracy. Przede wszystkim wspominam moją klasę 

i wychowawczynię. Byliśmy naprawdę dobrze zgranym teamem i wspólnie realizowaliśmy 

wiele pomysłów.  

M. Maślana, siostra Marzeny 

 

 

Głos Szóstki  

 

Szkoła Podstawowa nr 6 

im. Władysława Broniewskiego 

ul. Moniuszki 19 

65-409 Zielona Góra 

tel: 068 454 87 48 

fax: 068 454 87 47 

e-mail: sp6@zg.interklasa.pl 

 

 Redaktorzy: 

Renata Heppel-Kowalska 

Krzysztof Pietraszak 

Wiktoria Winiarska 

Zuzanna Sidorowicz 

Natalia Hardel 

Julia Haupe 

Weronika Litecka 

Wiktoria Bogucewicz 

Marzena Maślana 

Krzysztof Szymaniak 

 

Redakcja Głosu Szóstki spotyka się we wtorki od 14 35 – 15 20 w sali nr 24. 

Wszystkich chętnych młodych redaktorów serdecznie zapraszamy. 

 

Cena 1,5 zł 

mailto:sp6@zg.interklasa.pl

