
HISTORIA DNIA KOBIET  

Historia, obchodzonego 8 marca święta, nie jest wesoła. Na początku 

poprzedniego wieku w czasach, gdy kobieta wciąż jeszcze nie była 

równa mężczyźnie, nie mogła głosować, studiować czy najzwyczajniej 

w świecie decydować sama o sobie, któraś z nich powiedziała dość!  

Działo się to w Nowym Jorku w jednej z fabryk, gdzie dziesiątki pań 

pracowały ciężko za symboliczne grosze. Przyszedł dzień, w którym 

kilka z nich wściekło się nieco bardziej niż za zazwyczaj i rozpoczęły 

strajk. Właściciel owej fabryki był tym faktem tak bardzo zdziwiony, 

że nie bardzo wiedział co zrobić. By sprawę przemyśleć na spokojnie, 

poszedł napić się i podyskutować z innymi właścicielami okolicznych 

fabryk, a rozwścieczone kobiety zamknął na hali fabrycznej.  

Pech chciał, że tuż po jego odejściu wybuchł pożar, w którym zginęło 

ponad sto kobiet. Oburzenie było tak duże, że ludzie z całego miasta 

wyszli na ulicę. Był rok 1909 i właśnie zrobiono pierwszy krok ku rów-

nouprawnieniu.  

Po raz pierwszy Święto Kobiet zostało ogłoszone w Danii.  

                                           

CIEKAWOSTKI O DNIU KOBIET  

W Polsce pierwszy dzień kobiet obchodzono w 24 marca 1924 roku.  

Symbolem Dnia Kobiet są goździki i tulipany.  

W Polsce lat osiemdziesiątych Dzień Kobiet był mało lubianym świę-

tem, gdyż uważano je za „przymusowy” dzień radości porównywany  

z 1 Maja.    

Opracowała: Julia Jeziorna 

 

 

Drogie Panie i Koleżanki! 
 

Z okazji Dnia Kobiet  
życzymy Wam, pogody ducha,  

spełnienia pragnień,  
samych cudownych chwil, miłości,      

                               zrozumienia i grona przyjaciół. 
Marzec 
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Ważne tematy: 

 Dzień Kobiet 

 Pierwszy dzień 

wiosny—konkurs 

 Wielkanoc 



Samorząd Uczniowski ogła-

sza konkurs wiosenny pod 

hasłem „Zdrowe śniadanie” 

Celem jest propagowanie 

zdrowego stylu życia.  

Konkurs przeznaczony jest 

dla wszystkich uczniów na-

szej szkoły.  

Zadanie polega na przygo-

towaniu plakatu, który 

przedstawi Waszą propozy-

cję zdrowego śniadania.  

Pamiętajcie, że ważnym ele-

mentem plakatu jest hasło. 

Prace wykonać można dowolną 

techniką, na kartkach o for-

macie A4. 

Termin wykonania to 20 mar-

ca 2021 r.  

Prace można składać w szkole  

lub zrobić zdjęcie i wysłać na 

czacie teamsa do pani Małgo-

rzaty Kwiatkowskiej. 

Najlepsze plakaty zostaną 

nagrodzone. 

    Do dzieła! 

 Przysłowia o wiośnie  
„A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy”.  

„Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa”.  

„Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata”.  

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

„Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodzie-

wają”.  

„Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew, wiosna wnet, a jak 

między gałęziami, to jeszcze het”.  
  
                                                                 Opracowała: Maja Górecka  
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Szkolne wieści 

 „Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść”.  

21 marca będziemy obchodzić pierwszy dzień wiosny. Z tym dniem kojarzy się przede 

wszystkim zwyczaj topienia marzanny.  

Marzanna to nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono bądź 

topiono w czasie wiosennego święta Jarego, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzenio-

ny w pogańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wie-

rzono, że zabicie postaci przedstawiającej boginię śmierci spowoduje jednocześnie usunię-

cie efektów przez nią wywołanych (zimy) i nadejście wiosny. Kukłę wykonywano ze słomy, 

owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy 

orszak, z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. 

Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę 

przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę  

ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem Marzanny, również obecnie, związane są 

różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki.  
 

Wiosenny konkurs 
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Polskie Tradycje —  Wielkanoc 

Bieluchny baranek pisanek pilnuje, 

Z czerwoną chorągwią Wielkanoc zwiastuje.  

Tradycja związana z Wielkanocą jest bardzo bogata. Przypomnimy Wam 

niektóre z nich: 

 

Wielki Czwartek — W tym dniu odbywa się w katedrach i niektórych kościołach 

parafialnych uroczysty obrządek obmycia nóg dwunastu mężczyznom - ma to przypomnieć 

wydarzenie, kiedy to sam Chrystus umył nogi swoim uczniom. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej, 

przenosi się Najświętszy Sakrament do "Ciemnicy". Od tego momentu, aż do wieczornej 

liturgii Wielkiej Soboty, zamiast dzwonów, używa się klekotki.  

Wielki Piątek — Boże  ranki — w Wielki Piątek wcześnie z rana, najczęściej rodzice, 

budzili swoje zaspane dzieci okrzykiem "za Boże rany biją barany" i smagali je witkami po 

odsłoniętych nogach. Zwyczaj ten nawiązywał do biczowania Chrystusa.  

Wielka Sobota — Święcenie potraw. W koszyczku wielkanocnym znajdziemy – 

Chleb –symbolizuje Ciało Chrystusa, będącego symbolem życia dla chrześcijan.  

Jajko –symbol początku nowego i odradzającego się życia oraz płodności.  

Wędlina –symbolizuje zdrowie, dostatek materialny i płodność.  

Sól –symbolizuje oczyszczenie, prostotę i prawdę.  

Baranek – to znak Chrystusa, który zwany jest również „Barankiem Bożym”. Uosabia 

zwycięstwo życia nad śmiercią.  

Chrzan –to oznaka ludzkiej siły, którą powinien nam zapewnić przez cały rok. Do koszyka 

wkładany w kawałku lub starty i wymieszany z jajkiem i śmietaną. 

Ciasto –symbolizuje nasze umiejętności i sprzyja ich pogłębianiu 

Bazie i bukszpan –zwykle ozdabiają koszyk. Zielony kolor bukszpanu to nadzieja chrześcijan 

na ich zmartwychwstanie i życie wieczne. te 

Wielką Niedzielę — Przyjęło się, że zając wielkanocny przychodzi w pierwszy dzień 

świąt, czyli z samego rana. Wówczas po (rzadziej przed) uroczystym śniadaniu w rodzinnym 

gronie dzieci szukają ukrytych w domu czy ogrodzie prezentów od zajączka. 

Poniedziałek Wielkanocny — ożywiał nieco życie towarzyskie Śmigusem-Dyngusem, 

znanym też pod nazwą dnia św. Lejka, oblewanką czy polewanką.  

W tym dniu, kto żyw, zabierał się za polewanie innych wodą. 

Największym powodzeniem cieszyły się oczywiście dziewczęta, 

zwłaszcza te niezamężne. 

                                              Wyszukała: Magdalena 

Obrzut 
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Czas na relaks!  
                      Proponuje: Andżelika Lubojańska 


