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Europejski Dzień Mózgu   

Aby zwrócić uwagę na rangę organu jakim jest 

mózg, 18.03 ustanowiono jako Europejski 

Dzień Mózgu. Ma on przypominać o istotnym 

wpływie stylu życia na funkcjonowanie naszego 

osobistego „centrum dowodzenia”. Być może 

nie wiesz, że zwracając uwagę na 

zrównoważoną dietę, właściwą podaż wody, chodząc na siłownię dbasz nie tylko o swoje ciało, 

ale także o zawiadujący nim mózg.  

Mózg stanowi centrum dowodzenia naszego organizmu i odpowiada za prawidłowe 

funkcjonowanie wszystkich narządów. Ludzki mózg składa się z około 90 miliardów neuronów,  

odpowiadających za przekazywanie informacji w postaci impulsów elektrycznych. Prędkość  

przemieszczania się impulsu nerwowego wynosi około 400 km/godz, prawie tyle ile wynosi  

prędkość super pociągów. Każdy neuron ma około 1mm średnicy, a jego długość może  

osiągnąć kilka metrów. Łączna długość aksonów wynosi 160 000 km! Komunikacja między  

komórkami nerwowymi zachodzi między neuroprzekaźnikami, zaś na każdy neuron przypada  

od 1000 do 10000 synaps. Badania naukowe udowodniły, że istnieje korelacja między  

codziennymi zwyczajami, na przykład paleniem papierosów, czy piciem alkoholu, a 

zwiększoną  szansą wystąpienia pewnych chorób, między innymi udaru mózgu.  

W tym dniu organizacje prozdrowotne zajmują się uświadamianiem społeczeństwa na  temat 

prawidłowych nawyków wpływających na nasze zdrowie. Choć mózg z 80 procent  składa się 

z wody, to dzięki swojej skomplikowanej budowie i rozmieszczeniu poszczególnych  funkcji 

jest w stanie kontrolować cały organizm. Według badań naukowych, nasz mózg już  podjął 

decyzję, zanim uświadomiliśmy sobie o rozwiązaniu problemu. Mózg jest niezwykle  pojemny, 

potrafi przyjąć ogromną ilość informacji, około 100 megabajtów na sekundę. A w  trakcie snu 

mózg dokonuje segregacji otrzymanych wiadomości. A jest ich bardzo dużo, w  ciągu dnia 

generujemy prawie 70 000 myśli. Do niedawna funkcjonowało przypuszczenie, że  używamy 

tylko 10 procent naszego mózgu. Na podstawie badań okazało się, że  wykorzystujemy go w 



całości, ale z naszych umiejętności możemy korzystać 100% lepiej. Nasz  umysł jest bardzo 

plastyczny i wciąż w nim zachodzą procesy tworzenia się nowych neuronów,  ale związane 

jest to aktywnością oraz stymulacją mózgu. Odpowiedni styl życia wpływa na  opóźnienie 

procesu starzenia się mózgu, a aktywność umysłowa zmniejsza ryzyko wystąpienia  wielu 

chorób, na przykład Alzheimera.  
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  
 

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej 

wiosny. Po długiej zimie z tęsknotą 

wyczekujemy tego dnia i jest to duży powód 

do radości dla wszystkich zmęczonych 

zimnem i wcześnie zapadającym mrokiem. 

Tegoroczna wiosna astronomiczna wypadnie 

wcześniej od kalendarzowej. Rozpocznie się 

ona - podobnie jak rok wcześniej - w 

momencie równonocy wiosennej, a więc w niedzielę - 20 marca. To właśnie wtedy Słońce 

przejdzie przez punkt Barana, w  którym przecina się ekliptyka i równik niebieski. Oznacza 

to, że od tego czasu Słońce przez pół roku  będzie mocniej ogrzewać półkulę północną. 

Noce będą stawać się coraz krótsze, a dni dłuższe.  Astronomiczna wiosna potrwa aż do 

lata, czyli do 21 czerwca.  

Święta powitania wiosny mają wieloletnią tradycję na całym świecie. Pierwszy dzień 

wiosny to  nie tylko nadejście ciepłych dni i pożegnanie zimy. W wielu kulturach ten czas 

postrzegany jest jako  nadejście tego co nowe, radosne i przebudzone. W każdym kraju ludzie 

obchodzą ten dzień na własny  sposób. Nie wszędzie jednak święto wiosny obchodzi się 21 

marca, niektórzy świętują już w lutym – wraz z pojawieniem się pierwszych przebiśniegów, 

inni czekają aż do maja, gdy zrobi się już naprawdę  ciepło. Obrzędy związane z powitaniem 

tej pory roku praktykowane były początkowo przez pogańskie  kultury, z czasem zwyczaj ten 

przyjęło i chrześcijaństwo, zawsze towarzyszyły temu wesoła zabawa oraz rytuały mające na 

celu odpędzenie zimowych mrozów i zapewnienie pomyślności w dalszej części roku.  

Bułgaria: przekupywanie Baby Marty (1 marca) 



Baba Marta to znana w Bułgarii złośliwa staruszka, która za wszelką cenę stara się opóźnić 

odejście  zimy. Aby do tego nie doszło, Bułgarzy przygotowują biało–czerwone gałganki 

zwane martenicami. Gałganki te mają różny kształt: jedne mają postać laleczek, inne są 

pomponikami czy wstążeczkami.  Pierwszego marca Bułgarzy obdarowują się tymi 

gałgankami, co ma zadowolić Babę Martę do tego  stopnia, by ta nie opóźniała odejścia zimy. 

Martenicami dekoruje się również drzewa i domy, są one symbolem budzenia się świata po 

zimowym śnie. 

Serbia (6 maja): woda symbolem odnowy 

Paparuda to wiosenny zwyczaj rytualnego wywoływania deszczu, obchodzony w Rumunii oraz 

krajach  zamieszkałych przez Słowian południowych – m.in. w Serbii i Macedonii. Wiąże się 

on z procesjami  barwnych korowodów dziewcząt i chłopców przez wieś lub miasteczko, 

połączonymi ze śpiewaniem piosenek i oblewaniem uczestników wodą.  

Macedonia (22 marca wg kalendarza gregoriańskiego, 9 marca wg kalendarza juliańskiego): 

kogut prawdę o długości dnia powie… 

Święto wiosny przypada w Macedonii w czasie, w którym cerkiew prawosławna wspomina 

Czterdziestu  Męczenników z Sebasty. Święto wiosny to w tradycji macedońskiej dzień miłości 

i młodości właśnie. Mladenci to przede wszystkim święto nadejścia wiosny, która zwyciężyła 

śmierć utożsamianą z zimą. Wierzy się, że dzień będzie tak długi, jak daleko kogut przeskoczy 

próg domu.  

Rumunia (1 marca): Martisor 

Symbolem święta wiosny są kokardki wykonane ze sznureczków kolorowej wełny. Tradycja 

obchodów  symbolizuje szczęście oraz radość z budzącego się nowego życia. Od 1 marca 

przez cały tydzień odbywają się ludowe zabawy, a uczestnicy wręczają sobie symboliczne 

upominki. Japonia (3 lub 4 lutego): odpędzanie demonów. Głównym punktem obchodów 

święta wiosny jest odpędzanie demonów przez mężczyzn urodzonych w roku, w którym 

patronuje dane zwierzę albo osoby najstarsze w domu. Obrzęd polega na rzucaniu w złe 

duchy prażonymi ziarnami – przeważnie soi. Wykrzykują również zaklęcia: „Demony precz, 

szczęście przyjdź!”. Aby zapewnić sobie szczęście, ludzie zbierają te ziarenka i zjadają tyle, 

ile mają lat – plus jedno za pomyślny rok. 

Powitanie wiosny w Chinach i chiński Nowy Rok (styczeń – luty) 

Charakterystycznym symbolem jest znak „chun dao”, który oznacza, że nadeszła wiosna. 

Wiesza się go przed wejściem do domów. Wokół witryn przykleja się pasy czerwonego 

papieru, które mają przyciągnąć powodzenie i szczęście. Nowy Rok to dla Chińczyków nowy 

początek i każdy powinien robić to, co mu sprawia radość. 

 



Indie (miesiąc phalguna luty – marzec): święto Holi 

Z okazji zrównania dnia z nocą, w miesiącu phalguna na przełomie lutego i marca rozpoczyna 

się jedno  z najradośniejszych i najbardziej kolorowych świąt. Tego dnia mieszkańcy Indii 

polewają się barwioną  wodą i posypują kolorowym proszkiem zwanym gualal. Zwyczaj ten 

symbolizuje pożegnanie zimy i przywitanie budzącej się do życia przyrody. W zwyczajach 

święta Holi niektórzy widzą wiele związków  z naszą Wielkanocą.  

Hiszpania (16 – 19 marca): święto ognia 

Przygotowania zaczynają się już na początku marca, gdy mieszkańcy przygotowują 

ogromne kukły nazywane fallami. Tworzą je z kartonu, plastrów, wosku i drewna. 16. marca 

odbywa się wielka parada rzeźb, a kulminacyjnym punktem obchodów jest 19 marca, gdy 

kukły zostają spalone. Irlandia (1 luty): Imbolc czyli magia światła. 

Nadejście dnia św. Brygidy wiązało się z czasem płodności, owce zaczynały dawać mleko, 

słońce, świecąc coraz wyżej i mocniej, ogrzewało ziemię, która przygotowywała się do 

wydania nowych plonów. Św. Brygidę, która w celtyckiej mitologii utożsamiana była z młodą, 

pełną życia dziewczyną, wspomina się pierwszego dnia lutego, a więc wówczas, gdy jeszcze 

oznaki wiosny były niemal niezauważalne. 

Norwegia (połowa maja): słodkie poczęstunki 

Najpóźniej, bo w połowie maja, wita wiosnę Norwegia. Ten dzień nie jest przypadkowy. Po 

pierwsze to rocznica niepodległości, a po drugie dopiero wtedy Femud zaczyna odmarzać. 

Kiedy zaczyna znikać lodowa kra, to znak, że można zmienić odzież zimową na lżejszą. Tego 

dnia ludzie odwiedzają sąsiadów i zapraszają ich na panekaker og multer – naleśniki z 

dżemem z moroszki. 

Szwajcaria (3. poniedziałek kwietnia): Wiosenny Festiwal 

Festiwal Wiosenny Sechseläuten odbywa się – o ile nie koliduje to z Wielkim Tygodniem – co 

roku w trzeci poniedziałek kwietnia. Feeria barw i dźwięków muzyki, wielotysięczne pochody 

w historycznych strojach, palenie bałwanka na stosie oraz inne imprezy towarzyszące 

pożegnaniu zimy w największym szwajcarskim mieście – Zurychu (Zürich) – sięgają tradycji 

średniowiecza. 

Litwa (8 marca): Kaziukas 

Festiwal poświęcony przyjściu wiosny, „nieuczesana” radość. Symbolem Kaziukasa są kwiaty. 

Głównym atrybutem jest kaziuka – utworzony z suchych zeszłorocznych kwiatów, różnych 

aromatycznych traw i kłosów bukiet. Innym symbolem jest gliniany dzwonek, którego dźwięk 

rozbrzmiewa niemal na każdym kroku. Słychać także dziesiątki innych muzycznych narzędzi, 

na których grają setki muzyków. 

 

 



Polska (21 marca): pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza 

Dawniej czas nadejścia wiosny był to czas zasiewów i oczekiwania na plony. Ludzie wierzyli, 

że obrzęd topienia Marzanny może to przyśpieszyć, ma też symbolizować dostatek w 

nadchodzącym roku. Marzanna to uosobienie zimy oraz śmierci. Wyprowadzenie jej poza 

zabudowania wsi i spalenie lub zatopienie miało przywołać wiosnę. Obecnie to głównie 

zabawa dla dzieci i młodzieży. Jest to świetna okazja do wyjścia ze szkoły (przepadają lekcje!). 
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21 MARCA – ŚWIATOWY DZIEN WALKI Z 

DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ 

21 Marca obchodzimy Dzień walki z dyskryminacją rasową, które zostało ustanowione przez 

gromadzenie główne ONZ w 1966 roku, upamiętnia on masakrę w Sharperville, do której 

doszło 6 lat wcześniej. Odbywały się wówczas protesty podczas których Policjanci zastrzelili 

69 osób biorących udział w demonstracjach. W poniedziałek obchodzimy święto, które ma celu 

nie tylko upamiętnienie ofiar masakry w 1960 roku, ale też każdego, kto padł ofiarą rasizmu, 

ksenofobii czy też dyskryminacji. 

Jeżeli chodzi o dyskryminacje , to każdy wie, że jest to bardzo poważny problem. Szanowanie 

drugiego człowieka powinno być jedną z kluczowych wartości w życiu człowieka , no właśnie 

,tyle ze powinno , a często nie jest. Ludzie od lat bali się , boją i niestety będą się bali tego co 

inne, nieznane. Często szufladkują ludzi patrząc na to co widzą na pierwszy rzut oka, 

kompletnie zapominając o tym, że każdy z nas jest inny i każdy z nas przeżył różne, często 

trudne rzeczy, które nas ukształtowały i sprawiły, że jesteśmy tym kim jesteśmy. Przez ten 

strach, często też stereotypy i przez stygmatyzowanie ludzi powstało coś, z czym powinniśmy 

walczyć. Mowa o dyskryminacji, w tym przypadku dyskryminacji na tle rasowym. 

Dyskryminacja na tle rasowym miała miejsce od zawsze, gdy ktoś miał ciemny kolor skóry, lub 

pochodził z innego kraju był przez pewną część społeczeństwa uważany za gorszego. Z latami 

stereotypy tylko narastały, a osoby innej karnacji, ale tez innego rodzaju odmienności, miały w 

życiu dużo trudniej, począwszy od wyzywanie czy tez trudności w znalezieniu pracy kończąc 

aż na morderstwach. W historii nie trzeba daleko szukać, ostatnia głośna afera związana z 

zabójstwem Amerykanina George’a Floyda miała miejsce w 2020 roku. 



Nikomu nie trzeba tłumaczyć, ze z rasizmem , nazizmem oraz ksenofobia powinno się walczyć, 

i nie przez mówienie o tym jakim się to nie jest tolerancyjnym, ale faktyczna tolerancja o której 

się nie mówi. Ważna jest edukacja, ze to co inne nie oznacza, ze jest gorsze, złe, albo 

niebezpieczne. Wyzywanie kogoś przez pryzmat koloru skóry, narodowości, pochodzenia, 

statusu społecznego nie jest w porządku , i jeśli widzimy , ze ktoś jest nękamy, reagujmy , bo 

każdy może pomoc , tak jak umie , a im więcej będziemy mówili o powadze tego tematu, tym 

więcej osób wyprowadzimy z błędu, i może dzięki temu ,ktoś będzie miał lepszy dzień, ktoś 

inny lepsze życie, a jeszcze komuś innemu zdołamy je ocalić. 
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Międzynarodowy Dzień Teatru  

Święto uchwalono w 1961 roku podczas 9 Światowego 

Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w 

Helsinkach. Datę 27 marca wybrano na pamiątkę otwarcia 

Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku. W roku 2022 

Międzynarodowy Dzień Teatru przypada na 27 marca 

(niedziela).  

Pomysłodawcą obchodów był prezydent Fińskiego Instytutu ITI, Arvi Kivimaa. Od tego czasu 

święto teatru obchodzone jest w wymiarze  globalnym przez ponad sto narodowych ośrodków 

ITI. Tradycyjne obchody święta zaczynają  się w siedzibie UNESCO, w czasie których wybitna 

osobistość świata teatru wygłasza orędzie  dotyczące aktualnej sytuacji teatru na świecie. 

Pierwszą wiadomość wysłał w 1962 roku Jean Cocteau, francuski poeta, dramaturg, reżyser 

filmowy. Wśród innych osób, które spotkał ten zaszczyt są takie sławy jak Arthur Miller, Peter 

Brook, John Malkovich, Judi Dench, Sabina  Berman, Antonio Gala Velasco, Vaclav Havel, 

Augusto Boal, Anatoli Vasíliev, Isabelle Huppert. Zaszczyt ten spotkał także Polaków 

Krzysztofa Warlikowskiego i Janusza Warmińskiego. Orędzie tłumaczone jest na kilkanaście 

języków, a jego odczytanie transmitują największe stacje radiowe oraz telewizyjne.  

Celem światowych obchodów jest promowanie sztuk teatralnych w społeczeństwie, dążenie 

do zintegrowania środowiska artystycznego oraz pobudzenie do międzynarodowej współpracy 

i wzmocnienia przyjaźni. W Polsce od 2007 roku Polski Zarząd Międzynarodowego Instytutu 

Teatralnego wręcza coroczną Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza cudzoziemcom, 

w uznaniu działalności związanej z propagowaniem teatru i dramaturgii polskiej na świecie. W 



tym dniu, także prezes Związku Artystów Scen Polskich wygłasza orędzie  do całego 

społeczeństwa.  

W trakcie Światowego Dnia Teatru organizowane są spektakle teatralne, spotkania z aktorami, 

warsztaty artystyczne, wykłady, czy wycieczki do teatru. Od 2009 roku w Łodzi i innych 

polskich miastach z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przeprowadzany jest ogólnopolski 

projekt „Dotknij Teatru”. W ramach programu teatry instytucjonalne, muzea, ośrodki kultury, 

fundacje, stowarzyszenia i artyści przeprowadzają setki najróżniejszych wydarzeń związanych 

z teatrem.  
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DLACZEGO WARTO NOSIĆ MASECZKĘ  

Twoja maseczka nie uchroni cię przed 

zarażeniem - te najbardziej popularne i 

najczęściej używane maseczki (chirurgiczne, 

bawełniane) częściowo filtrują WYDYCHANE 

powietrze. Maseczka nie chroni Ciebie, chroni 

INNYCH przed Twoimi zarazkami. Nosząc 

maseczki chronimy więc siebie nawzajem.  

Nigdy nie wiesz, czy nie jesteś chory - wirusa roznoszą ludzie bez objawów. W chwili, gdy  

masz objawy, mogłeś już zarazić dziesiątki innych osób. Wirus nie roznosi się sam, to MY go  

roznosimy - w przypadku epidemii każdy człowiek jest potencjalnym źródłem zakażenia. Im  

większa część populacji zacznie nosić maseczki, tym wirusowi trudniej się będzie  

rozprzestrzeniać. W wielu krajach noszenie maseczek jest OBOWIĄZKOWE.  

Będąc w sklepie rozkładamy reklamówkę poprzez poślinienie palców, odgarniamy włosy  z 

twarzy, mimowolnie dotykamy ust. To są odruchy nad którymi ciężko zapanować. Dasz radę  

wytłumaczyć dziecku żeby będąc na zewnątrz nie wkładało rączek do buzi? Rączek którymi  

wcześniej dotykało poręczy schodów, przycisku windy… Dzięki maseczce łatwiej kontrolować  

takie odruchy.  

Tu działa instynkt stadny - tak naprawdę działamy patrząc na reakcję innych. Jeśli nikt  nie 

nosi maseczek ludzie nie zauważają zagrożenia, bagatelizują je. Jeśli maseczki zaczną  

zakładać pojedyncze osoby, inni zaczynają to dostrzegać, zaczynają na to zwracać uwagę, w  

końcu sami sięgną po maseczki. Warto dać przykład innym, ktoś musi zacząć pierwszy.  



Sprawdzone! Załóżcie, zobaczycie sami! Wiele mijanych, obcych ludzi nic sobie nie robi  z 

zalecenia zachowania odległości stwarzając tym samym dla nas dodatkowe, zupełnie  

niepotrzebne ryzyko. Założenie maseczki ma tu efekt psychologiczny - ludzie nabierają do nas  

dystansu, omijają nas, nie zagadują, choć tak naprawdę mając maseczkę stanowimy dla nich  

dużo mniejsze zagrożenie niż osoba, która maseczki nie nosi.  

Na codzienne wyjście wystarczy maseczka zrobiona domowym sposobem, np. z  podwójnej 

warstwy bawełny. Już samo zakrycie ust choćby bawełnianym materiałem  zmniejszy ilość 

rozprzestrzenianych wokół nas zarazków.  

Maseczkę ściągamy nie chwytając za zewnętrzną stronę (tę uważamy za skażoną), tylko  za 

gumkę! Maseczki są jednorazowe i po użyciu powinno się je wyrzucić.  
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