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POLAKPOLAK  MAŁY
Kto ty jesteś?



Witajcie! Mamy już marzec. A jest to miesiąc 
o bardzo zmiennej pogodzie. Szczególnie dokuczliwe 
są duże różnice temperatur pomiędzy dniem i nocą. 
W dzień słońce już coraz mocniej nagrzewa ziemię, 
ale zaraz po zachodzie, kiedy przestaje grzać, nastę-
puje szybkie ochłodzenie. Mimo takich wahań tem-
peratury, przyroda w marcu zaczyna budzić się do 
życia z długiego zimowego snu. W słoneczne i ciepłe 
dni wychodzą z zimowych kryjówek owady. Z drzew 
i krzewów dobiega ożywiony świergot ptaków. Zja-
wiają się pierwsze wiosenne kwiaty.
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Przyroda budzi się do życia

Krokus Tommasiniego 
(Crocus tommasinianus) 
kwitnie luty – marzec

Śnieżyczka, przebiśnieg  
(Galanthus nivalis) 
kwitnie luty – marzec

Rannik zimowy (Eranthis hy-
emalis) kwitnie luty – marzec

Śnieżyca wio-
senna (Leucojum 
vernum) kwitnie 
marzec –  
kwiecień

Zawilec grecki (Anemone blanda) 
kwitnie marzec – kwiecień.

Szachownica kostkowata 
(Fritillaria meleagris) – 
kwitnie kwiecień – maj

Szafirek armeński 
(Muscari armeniacum) 
kwitnie w kwietniu

Ku wiosence
Hej, ty zimo surowa,
czyś do drogi gotowa?
Czy tu myślisz wiekować?
Biedną ziemię mordować?
Dosyć twego władania,
już cię wiosna wygania,
świat wyciąga już ręce
ku wiosence, wiosence.
 Ot rozdarły się chmury,
 widać jasne lazury,
 i słoneczko raźniejsze
 sieje blaski cieplejsze.
 Już się śnieżek nie bieli,
 ludzie patrzą weselej
 i ślą myśli w podzięce
 ku wiosence, wiosence.
Przez pogodne lazury
lecą ptacy zza góry,
lecą ptacy zza morza,
gdzie wieczysta lśni zorza.
Lecz im tutaj najmilej,
gdzie dzieciństwo przeżyli
ślą wezwanie w piosence
ku wiosence, wiosence.
 A więc zimo nie zwlekaj
 i co rychlej uciekaj,
 srożyłaś się, jak jędza,
 dziś cię wiosna wypędza,
 świat w radości uroczej
 zwraca serca i oczy
 ku złocistej jutrzence
 ku wiosence, wiosence!
  Or-Ot



Wysoko w chmurach leży zamek królowej śniegu. Zbu-
dowany jest cały ze słupów lodowych. Wiele w nich pięk-
nych sal, a w największej stoi tron królowej z błyszczących 
sopli lodowych.

Dzieci królowej to płatki śniegu. Gdy u nas zaczyna się 
robić zimno, królowa zwołuje swe dziatki i wysyła je na 
ziemię. 

Dwa młodziutkie płatki śniegu bały się bardzo tej po-
dróży. Prosiły mateczki, by ich nie wysyłała na ziemię.

– Czego się boicie? – zapytała królowa.
– Tam tak strasznie na ziemi. Wolimy pozostać w pałacu 

u mamusi.
Królowa pogłaskała płateczki i rzekła:
– Nie możemy zawsze robić to, co chcemy, lecz to, co dla 

innych pożyteczne.
– A czy my przydamy się na co na ziemi? – pytały zdu-

mione płatki.
– O! Tak, moje dzieci. Będziecie bardzo pożyteczne! 

Przykryjecie ziemię i będziecie tworzyły ciepłą kołdrę dla 
kwiatów i wątłych roślinek. Okryjecie te roślinki od po-
dmuchów waszego wuja, wiatru północnego, który mógłby 
je zabić. Ale pod waszą kołderką mogą roślinki leżeć spo-
kojnie i czekać wiosny.

– A czy powrócimy kiedy do mamusi? – pytały niespo-
kojnie.

– Gdy na wiosnę słońce mocniej zagrzeje, zamienicie 
się w kropelki pary i wrócicie.

Pożegnały płatki mateczkę, wsiadły z innemi siostrami 
do wozu, a rozgniewany wuj-wicher zadął i pognał je na 
ziemię.

Spadły w ogródku obok małego domku. Tu leżały trzy mie-
siące. Smutno im było. Z początku odwiedzał je wuj-wicher, 

Trwożliwe płatki śniegu (baśń)
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potem zaprzestał onych odwiedzin. Ale za to częściej grzało 
słońce, a płateczkom robiło się coraz cieplej.

Aż raz zasnęły. Gdy się obudziły, znalazły się znowu w 
pałacu swej matki – ale już jako kropelki wody.

Wszystkie płatki-kropelki opowiadały swe przygody. 
Najwięcej miały do opowiadania te, które opadły gdzieś w 
mieście.

Nasze dwa płateczki smuciły się, że je wuj-wicher spu-
ścił na takie smutne miejsce przy ubogim domku.

Aby je pocieszyć, zaprowadziła je królowa przed wiel-
kie lustro. I cóż tam zobaczyły?

Ogródek, w którym spędziły zimę. Jakże on inaczej wy-
glądał! Grządki były skopane, drzewa wypuszczały pączki, 
na których pojawiały się zielone listeczki. A w tym miejscu, 
gdzie płatki leżały przez zimę, wychyliły się z ziemi białe 
główki, zwiastuny wiosny – przebiśniegi. Jakże uradowały 
się nimi dzieci bawiące się w ogródku!

Zrozumiały teraz płatki-kropelki, po co je mateczka 
wysyła w zimie na ziemię.

 przygotowała Babcia Kazia
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W tym roku tradycyjnie w dniu 8 marca, 
z okazji Dnia Kobiet, każda dziewczynka, 
panienka, pani, siostra, mama czy babcia 
otrzyma kwiatka! Tylko nie te, które zja-
wiają się najwcześniej po zimie. Te kwiaty 
są objęte ochroną! Nie wolno ich zrywać! 
Pamiętaj o tym!

Ale nie zapomnij złożyć życzenia 
wszystkim panienkom i paniom!

Marzec pięknie się wystroił,
W kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą
Pyta: jakie dzisiaj święto?...
A ty zapamiętaj sobie
– dzisiaj właśnie jest Dzień Kobiet!
Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

21 marca – pierwszy dzień wiosny! Ale 
też wspaniała okazja opuścić szkołę! Ten 
dzień już tradycyjnie nazywany jest też 
Dniem Wagarowicza.

Ale jak w okresie pandemii będzie ob-
chodzony Dzień Wagarowicza? Zobaczy-
my i potem opowiemy sobie nawzajem 
– jak mimo kwarantanny można wesoło i 
nietypowo się zabawić. Najważniejsze to 
przygotować kukłę Marzannę. Można ją 
tradycyjnie utopić, a można jako latawiec 
oddać wiosennym wiatrom! Życzę Wam 
fantazji, dobrych pomysłów i świetnych 
przygód!

Wspominaliśmy już, że zwłaszcza w 
marcu pogoda jest bardzo zmienna. 

Wielowiekowa mądrość ludowa głosi:
W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko 
grzeje.
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko 
jako gaj.
Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.
Czasem i w marcu zetnie wodę w garncu.
Dzień Świętego Kazimierza resztki zimy 
uśmierza (4 marca).
Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu 
trawy.
W marcu jak w garncu.

Dzień Kobiet Pierwszy dzień wiosny
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Przyzwyczailiśmy się do różnego ro-
dzaju aplikacji w naszych telefonach ko-
mórkowych. Na pewno macie też takie, 
które nam „zapowiadają” jutrzejszą lub 
tygodniową, a nawet długoterminową po-
godę. Ale rozumiemy, że ktoś te aplikacje 
uzupełnia. Są całe naukowe instytucje, 
ogromna liczba specjalistów, którzy po-
trafią zebrać i opracować zmiany zacho-
dzące wokół nas i podać nam w kilku sło-
wach prognozę pogodę. 

Meteorologia to nauka zajmująca się 
badaniem zjawisk i procesów atmosfe-
rycznych, zwłaszcza w celu prognozowa-
nia pogody.

A że na wiosnę tych zmian jest napraw-
dę dużo, to i Światowy Dzień Meteorologii 
obchodzimy 23 marca. 

Tu będzie słońce, a tam zacznie padać.
Zimnem powieje, ciemne chmury płosząc.
Co trzeba zmierzyć, żeby przepowiadać,
jaką pogodę bliskie dni przyniosą?

Ustalić wiatru kierunek i prędkość,
zmierzyć ciśnienie – to prognozy prolog.
Temperaturę, barwę chmur i wielkość – 
to wszystko poda nam meteorolog.

M. Przewoźniak

Meteorologowie mają dużo różnej apara-
tury i ogromną wiedzę. Ale i my potrafimy 

już określić najprostsze zjawiska. Takie jak 
temperatura powietrza. Wystarczy spoj-
rzeć na termometr, zawieszony za oknem. 

Niektórzy z nas mają w mieszkaniu ba-
rometr, 

a na balkonie (na podwórku czy na dachu) 
wiatrowskaz.   

Światowy Dzień Meteorologii

Uwaga! Uwaga! Koniec marca to:
– zmiana czasu z zimowego na letni 
(w nocy z 27 na 28 marca przestawiamy 
zegarek o godzinę do przodu z godziny 
02:00 na 03:00);
– Niedziela Palmowa –  28 marca. Święto 
kościelne, ruchome. 
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W tym roku mamy bogaty kalendarz. Przełom marca i kwiet-
nia to czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych – Wielki Ty-
dzień. 1 kwietnia – Prima Aprilis – tradycyjnie wesoło spędzany 
dzień. Ale nie w tym roku. To właśnie 1 kwietnia zaczyna się Tri-
duum paschalne. Proponuję wyciszyć się, zgodnie z chrześcijańską 
tradycją godnie spędzić te trzy dni (Wielki Czwartek, Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę), a wszelkie zabawy, żarty i dowcipy zostawić na 
świąteczne dni wielkanocne. A zwłaszcza na Oblewany Ponie-
działek! A więc koszyki przygotowane, pięknie wystrojone buksz-
panem, wypełnione święconką. Pokoje (i biurka też!) wysprzątane. 
Życzenia przygotowane. A z tej okazji znalazła się też kolejna bajka!
Zobaczyły dwa karzełki
coś białego, okrągłego,
i we dwójkę rozmyślają,
co to może być takiego?
Takie białe, takie twarde,
a wygląda dosyć ładnie;
Ej, doprawdy tej zagadki
nikt na świecie nie odgadnie!
A więc sznurem grubym wielce,
takim grubym, jak niteczka,
obwiązały przedmiot owy,

co ma całkiem kształt jajeczka.
I nuż ciągnąć do gaiku,
do ukrytej w liściach budki,
w swych czapeczkach purpurowych,
dwa brodate krasnoludki.
Ten popycha, drugi ciągnie
ciężar srogi nad ich siły,
namęczyły się biedactwa
i siarczyście się spociły.
Potem każdy młotek bierze
i w skorupkę krzepko grzmota;
Łupu! cupu! cupu! łupu!
Pół dnia trwała ta robota...
Wtem skorupka z hukiem pęka. 
I o dziwy, straszne dziwy!
Ze skorupki rozwalonej
wyszedł jakiś potwór żywy:
Od karzełków dwakroć większy,
dziób ma, oczy, żółte pierze.
Dalej w nogi! panie bracie,
bo się do nas smok zabierze!
Spadły czapki krasnoludkom,
w biegu trzęsą im się brody,
jeden huknął o pień łebkiem,
drugi po pas wpadł do wody.
A tymczasem małe kurczę,
bo to ono wyszło z jajka,
ładnie malcom się skłoniło,
i skończona cała bajka.
  Or-Ot.

Bajka skończona. Tak jak i czterdziestodniowy Wielki Post. 
Zaczyna się czas radości. Tak niedawno dzieliliśmy się opłatkiem. 
A tu już wiosna, w gniazdach zjawiły sie bociany, o wczesnym 
poranku słychać śpiew skowronka, trawa coraz śmielej rośnie 
i pięknie zieleni się, skromne kwiatki w lesie i pod płotkami są 
świadectwem Prawdy – przyroda obudziła się! Życie jest piękne!

W Wielką Niedzielę to było. 
W Wielką Niedzielę rano, ra-
niuteńko.

Dzwony w kościółku za-
częły nagle bić, ile w sercach 
siły!

– Alleluja! Alleluja! Ciesz 
się cały świecie, Chrystus Pan 
Zmartwychwstał!

Radosny głos dzwonów 
leciał wsią, leciał polem, leciał 
łąką, aż wpadł w las zimowym 
snem objęty:

– Alleluja! Alleluja! Chry-
stus Pan zmartwychwstał!

Przedświąteczne przygotowania

Pierwsze usłyszały to wołanie przylaszczki pod ziemią śpiące i na 
gwałt zaczęły spod ziemi wychodzić. Rozwinęły czym prędzej swoje 
śliczne, jak wiosenne niebo, siwo-niebieskie kwiateczki i mięciut-
kimi płateczkami cały las dołem od skraju do skraju wyścieliły.

A uczyniły tak dlatego, że Chrystus stopy święte ma prze-
cież od ukrzyżowania na wylot gwoździami przebite. Więc te-
raz, gdy oto, jak głoszą dzwony wielkanocne, zmartwychwstał 
i światem idzie, aby w niebo wstąpić, niechże sobie o twardą 

ziemską grudę stóp świętych 
nie urazi! Niechże Mu iść bę-
dzie lekko po tych mięciutkich 
przylaszczkowych kwiatkach. 
 
Ewa Szelburg-Zarembina

O niebieskich przylaszczkach, które na głos 
wielkanocnych dzwonów spod ziemi wyszły (baśń)
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Wierzę, że z wielkim poświęceniem braliście udział 
jak w Triduum Paschalnym, tak i w uroczystościach z 
okazji Zmartwychwstania Pańskiego. Domy wysprzą-
tane, rzeżucha pięknie zielenieje, bazie umieszczone w 
dużym wazonie wraz z żonkilami dodają uroku, a piękny 
o wiosennym wzorze obrus jest prawie niewidoczny pod 
dużą ilością półmisków i talerzy z tradycyjnymi wielka-
nocnymi smakołykami. Na honorowym miejscu koszyk 
ze święconką i bukszpanem oraz talerzyk z pokrojonym 
jajeczkiem święconym. Czas na uroczyste śniadanie, 
dzielenie się jajeczkiem i składanie życzeń.

Pisanych jajeczek,
Wierzbowych bazieczek,
Kiełbasy święconej,
Dużo chrzanu do niej,
Baby polukrzonej,
Kukiełki pleconej,
Zmartwychwstania  
w duszy
I wiosny... po uszy!

W dzień Bożego 
Zmartwychwstania
radość wszystkich nas ogarnia,
weselmy się 

wszyscy wzajem,
niech świat będzie dla 
nas rajem.

Zdziwisz się – kto?
Zdziwisz się – skąd?
A ja Ci życzę 
Wesołych Świąt!
Pomyślisz sobie: 
to jakaś bajka!
A ja Ci życzę 
smacznego jajka!

Wielkanocnych pisanek,
uśmiechu cały ranek, 
jajek na twardo,
królika z kokardą,
mokrego Dyngusa,
fajnego psikusa,
rzeżuchy po pachy,
i smacznej kiełbachy!

Z okazji Świąt Wielka-
nocnych życzę Wam, aby 
wszystkie tradycyjne potra-
wy i wypieki udały się do-
skonale i uświetniły rodzin-
ne świętowanie. By w tym 
radosnym i przepełnionym 
spotkaniami czasie nie zapo-
mnieć o najważniejszym Go-
ściu, który gromadzi nas wo-
kół stołu: Zmartwychwstałym 
Jezusie Chrystusie.

 
„Chrystus Pan zmartwychwstał!”
„Prawdziwie powstał!”
    Babcia Kazia

Święta Wielkanocne
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Wielkanoc oczyma dziecka

Illia Jurkiw, 12 lat, 
Drohobycz

Anna Kisak,14 lat, 
TruskawiecDmytro Maksymeć, 

10 lat, Drohobycz
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Ołeh Pihut, 10 lat, 
Drohobycz

Krystyna Fihura, 
11 lat, Stebnik

Krystyna Kłymus, 
12 lat, Drohobycz

Oksana Skrobach, 
14 lat, Truskawiec

Rysunki otrzymaliśmy z centrum Rozwoju Integracyjnego „Świetlica”, działającego przy Fundacji 
św. Antoniego w Drohobyczu. Dziękujemy! Redakcja czasopisma „Kto ty jesteś?”
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No i mamy kwiecień – miesiąc, którego nazwa mówi o 
kwitnięciu. Ale nie tylko o kwitnięciu kwiatów. Mowa też 
o pąkach drzew, które rozwinęły się w marcu, a w kwiet-
niu budzą się w pełni do życia. Na drzewach pojawiają się 
pierwsze listki, a większość drzew zaczyna kwitnąć. Są to 
grab, klon, brzoza, cis, głóg, dzika grusza i czeremcha. Pod 
koniec kwietnia na polach pięknie żółci się rzepak.

W czasie spacerów warto zajrzeć do lasu. Dopóki drze-
wa mają jeszcze młode listki, które nie zasłaniają promieni 
słonecznych, runo leśne pięknie się prezentuje. Kwitną za-
wilce gajowe, fiołek wonny, przylaszczka i miodunka.

 
Budzą się 

Budzą się do życia owady. Słychać już pszczoły i trzmiele. 
Zjawiają się motyle: cytrynek, rusałki, bielinek kapustnik.

W parkach i ogrodach zaczynają kwitnąć magnolie, 
stokrotki, mniszki, bratki i narcyzy.

Kwiecień jest też miesiącem ptaków. Wraca ich coraz wię-
cej do starych gniazd: bociany, pliszki, kukułki, jerzyki. Dla 
wielu gatunków ptaków jest to czas godów i składania jajek. 

Kwiecień rozkwiecony

A jak się zmienił świat zwierzęcy! Obudziły się już susły 
i wychodzą z podziemnych norek. Spały aż sześć miesięcy. 
Teraz rozumiesz, dlaczego o kimś, kto długo śpi, mówi się, 
że śpi jak suseł?

Sen kończą również popielica, nietoperze, świstak i jeże. 
Z gawr wychodzą niedźwiedzie, rodzą się młode liski, wilki, 
dziki, borsuki, rysie, kuny i łasice. A jelenie, sarny i zające 
zmieniają „strój” zimowy na letni.

Słońce przygrzewa coraz mocniej, dzień jest coraz dłuż-
szy, pogodne dni nie pozwalają długo siedzieć nad książ-
kami i ćwiczeniami. Za oknem, na podwórkach, w parkach 
czy lasach tyle piękna! Ale na ogół kwiecień jest miesiącem 
chłodnym. Nawet jeśli dzień jest ciepły, to wieczory i po-
ranki są jeszcze dość zimne. Czasami kwietniowy poranek 
może nas przywitać przymrozkiem.

Mądrość ludowa...
Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
Pogody kwietniowe – słoty majowe.
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapo-

wiadają.
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed 

nami.
W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
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Przyroda budzi się do życia. Wokół nas jest coraz 
piękniej. Ale... No, właśnie... Czy zawsze jest pięknie? Oj, 
nie zawsze. Zwłaszcza gdy śniegi zejdą, to pobocza dróg, 
okolice ścieżek leśnych i polan pięknych, brzegi licznych 
cieków (strumyków, rzeczek) czy zbiorników wodnych 
(stawów, jezior) wyglądają jak wysypiska śmieci. Czło-
wiek, niestety, dbając o swoje mieszkanie, często zanie-
dbuje otaczające go środowisko. Nieraz, idąc na spacer, 
narzekamy: „Kto tu wysypał śmieci?”, „Dlaczego tutaj tyle 
butelek?”, „Po co zrywać kwiaty polne i wyrzucać? Bo 
zwiędłe?”, „Dlaczego ryby, żaby giną? Dlaczego w stawie 
tyle opakowań po pikniku?”. 

Widzimy, ile szkody przynosi przyrodzie głupie zacho-
wanie ludzi. Uczmy się być innymi. Zacznijmy dbać o czy-
stość otaczającego nas świata. Dbajmy o ekologię. 

Ekologia to dziedzina biologii zajmująca się badaniem 
zależności pomiędzy organizmami a otaczającym je środo-
wiskiem oraz organizmami między sobą.

Chociaż zjawiska, jakie są przez nią opisywane, znane 
były od dawna, ekologia jako samodzielna nauka rozwi-
nęła się dopiero w XIX wieku. Jej zadaniem jest opisywanie 
porządku i nieporządku w przyrodzie oraz wynikających z 
nich konsekwencji dla biosfery oraz człowieka.

Czy wiesz, że...
W dzisiejszych czasach pojęcie ekologia oraz określenie 

ekologiczny są używane w języku potocznym mało precyzyj-
nie. Słowo ekologiczne oraz sam przedrostek eko- najczęściej 
występują w znaczeniu „nie szkodzące środowisku”.

Mówimy np., że coś jest „ekologiczne” i myślimy wtedy: 
naturalne, oszczędne, w zgodzie ze środowiskiem, ekono-
miczne, nieszkodliwe, nietoksyczne, bezpieczne, wielo-
krotnego użytku itd. Mianem „ekologiczne” określamy po-
szczególne działania (segregacja odpadów, sadzenie drzew, 
nieużywanie foliowych reklamówek).
  Babcia Kazia

Porządek i nieporządek w przyrodzie
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Kiedyś były inne czasy, wszędzie rosły bujne lasy.
Czyste niebo, słońca blask, jakże piękny był to czas.
Zwierząt było co nie miara, w czystej wodzie ryby, raki,
Iść do lasu aż się chciało zbierać rydze i maślaki.

Chrońmy zieleń i zwierzęta, bo przyroda jest zaklęta.
Sadźmy kwiaty, piękne drzewa, bez nich przecież żyć 
się nie da.
Lasy to są płuca Ziemi, kto zrozumie, ten doceni,
Że bez lasów straszna bieda, że bez lasów żyć się nie da.

Teraz każdy się buduje, coraz więcej fabryk, miast.
Ludzie niszczą swoją ziemię, marzą by dosięgnąć 
gwiazd.
Jak tu nogi moczyć w wodzie, kiedy brudy płyną co 
dzień
Dookoła same ścieki, dymy, śmieci, las kaleki.

Dziura w niebie ozonowa, katastrofy idzie czas
Trzeba szybko się obudzić, uratować chory świat.
Nasza Ziemia ukochana chora, smutna, zapłakana.
Więc połączmy nasze ręce, by jej pomóc w tej udręce.

Nie ma to jak iść do lasu, jak najdalej od hałasu.
W wielkiej ciszy i spokoju słuchać ptaków i much roju.
W czystej wodzie moczyć nogi, łowić ryby, zbierać 
grzyby,
Biegać po zielonej łące, liczyć kwiaty i zające.
   Katarzyna Wawrzak

22 kwietnia jest dniem szczególnym. Od 1970 r. z 
inicjatywy amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona 
ten dzień jest uznany za Dzień Ziemi lub Między-
narodowy Dzień Ziemi – największe na świecie 
święto ekologiczne. To coroczne wydarzenie jest ob-
chodzone w celu promowania ochrony środowiska, 
rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgo-
dzie z naturą. Celem święta jest budowanie wspólnej 
odpowiedzialności za Ziemię. Dodatkowo Organizacja 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) wyznaczyła datę 22 
kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania 
różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w 
tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest 
to również szansa na poprawę świadomości dotyczą-
cej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do 
których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza i 
wody czy globalne ocieplenie.

Powiecie: Wooow! Tylu ludzi będzie sprzątać góry, 
lasy, rzeki, pola czy morza i oceany! A Wy? Też może-
cie się przyczynić (i nie tylko w tym dniu) do dbania 
o piękną naszą Ziemię. Dbając o czystość na swoim 
podwórku, o ścieżkę w zagajniku, o mrowisko w lesie, 
o segregację śmieci czy ciszę pod gniazdkiem z pi-
sklętami – włączysz się do walki o zachowanie piękna 
otaczającej nas przyrody.

NA RATUNEK ZIEMINA RATUNEK ZIEMI
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Z przymrużeniem oka...

Szalona wyliczanka
Wielkie dziś sprzątanie świata,
Czarownica z miotłą lata,
Z nią czarownic innych chmara
Łysą Górę sprzątnie zaraz.

Baby Jagi nie próżnują
I łopaty już szykują,
Zamiast straszyć małe dzieci
Na łopaty wezmą śmieci.

W piekle diabły też pracują
Wszystkie kotły w nim szorują,
Ogonami wycierają
I już czysto w piekle mają.

Dzielne 
skrzaty  
to krasnale

Także się nie lenią wcale,
A że długie brody mają,
To świat nimi zamiatają. 

 Teresa Fiutowska

1. Nie łamcie drzew i krzewów!
2. Nie śmiećcie i nie hałasujcie w lesie!
3. Nie depczcie trawników!
4. Zbierajcie makulaturę!
5. Segregujcie śmieci!
6. Przed wyrzuceniem zgniatajcie kartony, plastikowe 
butelki i puszki!
7. Nie wycinajcie roślin!
8. Nie zabijajcie zwierząt!
9. Nie dotykajcie ptasich gniazd, jaj i piskląt!
10. Oszczędzajcie wodę!
11. Oszczędzajcie światło!

Pamiętaj! 
Jeśli nie zaczniemy usuwać skutków obec-

nych zanieczyszczeń i nie opanujemy zanie-
czyszczeń, oceany i morza staną się ścieka-
mi, rzeki zostaną pozbawione wszelkich form 
życia. Niesmaczna woda będzie racjonowana. 
Niebo zasnuje smog. Tereny poza miastami 
zostaną pozbawione zieleni, gatunki dzikich 
zwierząt, a nawet zwykłe wróble staną się rzad-
kością. Przeżyją tylko szczury i karaluchy.

Musimy wszyscy zmienić swoje podejście 
do środowiska naturalnego. Inaczej czeka nas 
los dinozaurów.

Czy wiesz, że...
SOS – jest to międzynarodowy sygnał w alfabecie 

Morse’a oznaczający wezwanie o pomoc.
Ale o historii tego sygnału, jak i o alfabecie Morse’a, 

porozmawiamy przy następnym spotkaniu. A od dzisiaj 
chrońmy Ziemię codziennie – nie tylko od święta! Niech 
Dzień Ziemi trwa cały rok!
  Babcia Kazia

SOS – O co Ziemia prosi nas
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Z końcem września wlazł do worka, 
Worek zaś miał długie sznury.
Do bocianów je uwiązał 
I pofrunął z nimi w chmury.

Bocianiska tak go wiozły,
Jak skrzydlate, rącze konie,
A koziołek płynął w górze, 
Siedząc w worku jak w balonie.

Gdy lecieli blisko słońca,
Nasz koziołek dla ochłody 
Zjadł dwie zimne, białe chmurki, 
Jakby śmietankowe lody.

Wtem zakrzyknął Wojciech Kulas: 
„Hej, koziołku, hej, niebożę! 
Widzisz wodę tę pod nami?
To już jest Śródziemne Morze!”

A nazajutrz, równo z świtem, 
Cały zaprząg w dół opada,
A bociany krzyk podniosły: 
„Niech kochany pan wysiada!” 

„My się teraz, o bociany,
Ponad rzekę precz oddalmy,
A Matołek niech wędruje,
Tam gdzie rosną te dwie palmy!”

Kornel Makuszyński
Marian Walentynowicz
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