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Dzień Kobiet

Wielkanoc
w polskiej
tradycji

Jesteś
widoczny
— jesteś
bezpieczny

Od ponad 100 lat
obchodzony jest
Dzień Kobiet.
Już w przyszłym
Wówczas mężczyźni
tygodniu uczniowie Dnia 9 marca 2017
składają życzenia
roku w ramach
wszystkim kobietom naszej szkoły wezmą
kampanii
udział w
zorganizowanej
i tym dużym, i tym
przez Marszałka
małym. O historii rekolekcjach. Jest to
przygotowanie
do
Województwa
Dnia Kobiet możesz
Mazowieckiego
przeżycia
Świąt
przeczytać na str. 2
do naszej szkoły
Wielkanocnych.
przybyli
O tradycjach
przedstawiciele służb
i zwyczajach czytaj
mundurowych.
na stronie 3.
Co się działo, czytaj
na stronie 4.
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Historia Dnia Kobiet
8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Data wcale nie jest przypadkowa. Obchody Święta Kobiet w marcu,
na początku wiosny, mają bardzo długą tradycję, jeszcze starożytną, natomiast data 8 marca ma rodowód
o wiele bardziej współczesny i wcale nie tak radosny... ale po kolei, co się zdarzyło 8 marca?
8 marca 1908
8 marca 1908 roku w Nowym Jorku kilkanaście tysięcy kobiet chciało zmienić swój los. Pamiętajmy, że
działo się to w czasach, kiedy kobieta nie była jeszcze uważana za obywatela, za kogoś równego
mężczyźnie, za kogoś, kto potrafi realnie ocenić swoją sytuację, zadbać o siebie, wyuczyć się czegoś tak
dobrze, jak mężczyzna. Ale - wracając do Nowego Jorku, 8 marca w jednej
z fabryk robotnice pracujące od rana do nocy za marny grosz, postanowiły się upomnieć o poważne
traktowanie. Zastrajkowały. Chciały godnych warunków pracy i prawa wyborczego. Właściciel fabryki,
chcąc uniknąć skandalu, po prostu je w niej zamknął. Wybuchł pożar. Spaliło się wtedy 129 kobiet.
Dzień Kobiet - komunistyczne święto?
Znając historię tego pożaru, łatwo możemy zrozumieć, że 8 marca niewiele ma wspólnego z
komunizmem i kobietą na traktorze. Ta data jest ważna dla wielu kobiet, które utożsamiają się z
działaniem ich prababek na rzecz równości.
Historii ciąg dalszy
Teraz będzie trochę o historii starożytności. Niektórzy łączą dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Kobiet ze
świętem o nazwie Matronalia. Były to święta obchodzone w Rzymie, powiązane z kultem płodności, z
bóstwami żeńskimi. Przypominało ono trochę dzisiejszy dzień kobiet, gdyż zwyczajem było, żeby mąż
obdarował swoją żonę, jakimś miłym prezentem. Tego dnia świętowały nawet niewolnice i prostytutki.
Liczyła się kobiecość. To ona była wyniesiona na piedestał tego dnia. Dzień ten przypadał
1 marca.
Dzień Kobiet w USA, Europie, Polsce
28 lutego 1909 roku w USA odbyły się pierwsze obchody Dnia Kobiet. Miały upamiętnić śmierć
strajkujących kobiet, które zginęły rok wcześniej. W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna
ustanowiła Międzynarodowy Dzień Kobiet, który miał
na celu podkreślić, że kobiety też są ludźmi i należą się im prawa, takie same prawa, jak mężczyznom.
Kilka krajów europejskich (Szwajcaria, Austria, Niemcy, Dania) również świętowało Dzień Kobiet.
Jednak w roku 1914 wybuchła I wojna światowa i tradycja została zerwana.
Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by
nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr, co rozwiewa smutki.
Bądź nadzieją mi w bezsensie, a w nieszczęściu bądź mi szczęściem. W zamian chcę
Ci podarować tylko dwa magiczne słowa: Kocham Cię!
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Najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa
– początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna
odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją,
w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym
poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją
Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą
się liczne religijne i ludowe obrzędy takie jak święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus.
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów.
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki –
rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście
na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub
włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością.
Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wpuszczamy wiosnę
Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego
dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach
po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano
„zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość.
Lany Poniedziałek, to zawsze ten najbardziej wyczekiwany przez najmłodszych moment świąt. Już od
rana maluchy z zakupionymi wcześniej psikawki czają się na swe ofiary - najpierw naturalnie na rodziców,
potem dalszą rodzinę, a w końcu na sąsiadów i Bogu ducha winnych przechodniów.
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9 marca 2017 roku w naszej szkole przeprowadzona została akcja Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny. To element kampanii społecznej organizowanej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego we współpracy z WORD Radom, Policją oraz Państwową Strażą
Pożarną. Kampania ma uświadomić dzieciom, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich jako na
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły pani Marzena Murawska, witając przybyłych gości, a byli
to: Pan Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik, Pan Zbigniew Mazurkiewicz Zastępca
Dyrektora WORD w Radomiu, Panowie Jarosław Kłosiński oraz Tomasz Jagodziński z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pracownicy WORD Radom – Pan Wojciech
Bilewski oraz Wojciech Haruba Przedstawiciele Policji z Pionek – Zastępca Naczelnika
Prewencji podkomisarz Dominik Abramczyk, młodszy inspektor Sławomir Migus, starszy
aspirant Mirosław Płachta oraz starszy sierżant Renata Gawryś z KMP w Radomiu – wydział
Ruchu Drogowego, przedstawiciele PSP z JRG w Pionkach – młodszy ogniomistrz Cezary Król
oraz starszy sekcyjny Sebastian Socha.

Uczniowie
w
ramach
kampanii
uczestniczyli
w
trzech
panelach:
jazda po rowerowym torze przeszkód,


pierwsza pomoc przedmedyczna z pokazem,



ćwiczeniami prowadzenia RKO.

Uczniowie obejrzeli także film na temat zagrożeń związanych z pieszymi w ruchu drogowym –
„Tak, chcę być bezpieczny…” połączony z prelekcją przedstawiciela Policji. Dodatkową atrakcją
dla uczniów była możliwość przejażdżki na symulatorze jazdy motocyklem. Każdy z ponad 180
uczniów otrzymał w prezencie zestaw elementów odblaskowych. Jednym z celów akcji
edukacyjnej jest przekonanie wszystkich, że noszenie odblasków ma sens i może uratować coś,
co jest najcenniejsze – życie.

Z zaproszonymi gośćmi

Odblaski dla każdego

Na symulatorze jazdy

