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Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn 

Dzieo Kobiet to coroczne święto kobiet 

obchodzone  8 marca jako wyraz szacunku 

dla ofiar walkio równouprawnienie kobiet. 

Jest to święto o długiej tradycji, ponieważ 

ustanowione zostało w 1910 r., a więc 

ponad 100 lat temu. Ruchy robotnicze w 

Europie oraz Ameryce Pół-nocnej stanowią 

korzenie Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pierwszy raz święto obchodzono 28 

lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1910 r. Międzynarodówka 

Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzieo Kobiet, który 

miał służyd rozpowszechnianiu idei równości kobiet i mężczyzn oraz 

poszanowaniu praw kobiet (w tym wyborczych). Współcześnie Dzieo Kobiet jest 

oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata, mimo że nie wszędzie 

obchodzony jest 8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 

sierpnia. W Polsce Dzieo Kobiet stał się szczególnie popularny w czasach PRL. 

Tak wtedy, jak i dziś jest to dobra okazja do obdarowania kobiet kwiatami, 

słodyczami oraz innymi podarunkami. 

Nie tylko kobiety mają swoje święto, od 

niedawna w kalendarzuzagościł Dzieo 

Mężczyzn. Pomysł na to święto jest pochodną 

idei równości płci. Tradycja święta 

zapoczątkowana została w 1999 r. Na świecie 

jest on obchodzony oficjalnie 19 listopada, 

jednak w Polsce przyjęła się data 10 marca, 

czyli dwa dni po święcie kobiet. Oprócz Dnia Mężczyzn w kalendarzu znajdują 

się jeszcze dwa pokrewne święta: Dzieo Ojca — obchodzony 23 czerwca oraz 

Dzieo Chłopaka — obchodzony 30 września. Mimo, że „męskie” święta nie są 

tak popularne jak „kobiece”, to jednak stanowią doskonałą okazję do złożenia 

życzeo czy wręczenia drobnego upominku. 

 

 



Wiosno, wiosno ach to ty… 

20 marca to pierwszy dzieo wiosny. Dla wielu z nas przejście z  zimy na wiosnę 

to bardzo potrzebna przerwa od chłodnych, śnieżnych dni. Dla innych wiosna to 

czas wielkich zmian i nowych początków.Powszechnie myślimy o marcu, 

kwietniu i maju jako miesiącach wiosennych, ale astronomicznie wiosna 

oficjalnie zaczyna się na równonocy wiosennej.Około 1800 gatunków ptaków 

spośród 10000, migruje wiosną, wracając do domu po wylocie na 

zimę.Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek. Kwiat ten 

pochodzi z Azji i może byd stosowany jako żywnośd i lekarstwo.Wiosna jest 

jedną z czterech pór roku na Ziemi. Podobnie jak pozostałe trzy pory roku, 

wiosna jest spowodowana przechyleniem osi Ziemi.Najstarsze znane użycie 

terminu „wiosenne porządki” miało miejsce w 1857 roku.Słowa „wiosna” 

używaliśmy dla pory roku od XVI wieku.Pierwszymi wiosennymi kwiatami są 

zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, tulipany i 

irys.Wiosną jest więcej światła dziennego, 

ponieważ oś Ziemi przechyla się w kierunku 

słooca o tej porze roku.Pierwszego dnia 

wiosny wschód i zachód słooca są oddalone 

od siebie o około 12 godzin na całym 

świecie. Równonoc wiosenna ma zwykle 

miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 12 godzin w ciągu dnia i 12 godzin w nocy. 

 



Wielkanocny 
koszyczek  

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Paoskie jest świętem upamiętniającym 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W roku 2020 święto przypada na 12 

kwietnia (niedziela) i 13 kwietnia (poniedziałek). 

Dawną tradycją kościoła katolickiego jest święcenie pokarmów podczas 

porannej mszy w Wielką Sobotę. Każdy dar symbolizuje co innego. Do zestawu 

darów bożych, które obowiązkowo powinny się znaleźd w koszyku 

wielkanocnymnależą: chleb, jajko, sól, wędlina, ser, chrzan, babka 

wielkanocna,baranek oraz woda. Koszyk wielkanocny tradycyjnie 

przyozdobiony jest gałązkami bukszpanu oraz koronkowymi serwetkami z 

nadrukamisymboli wielkanocnych. CHLEB- symbol Chrystusa jako chleb życia. 

JAJKO- jest symbolem początku, nowego życia orazzmartwychwstania. SÓL, 

PIEPRZ- jest symbolem trwałości, nieśmiertelności, orazochrony życia ludzkiego. 

WĘDLINA- są symbolem dobrobytu i dostatku. SER- symbolizuje przyjaźo 

między człowiekiem a zwierzętamidomowymi. CHRZAN-symbolizuje 

zwycięstwo nad żalem, jaki towarzyszył męce Jezusa. BABKA WIELKANOCNA- 

jest symbolem umiejętności orazdoskonałości. BARANEKWIELKANOCY- jest 

symbolem BarankaBożego, ofiary. Chrystus umarł na krzyżu za grzechy ludzi. 

Swojąśmierd przyjął pokornie jak baranek. WODA- jest symbolem Ducha 

Świętego. Duch Święty obmywa nas z win grzechu, zatem jest symbolem 

nowego narodzeniaczłowieka oraz życia. 



Babka 

wielkanocna 

Składniki: 

 25 dag margaryny  

 4 jajka 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka mąki pszennej 

 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej 

 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

 aromat waniliowy 

 cukier puder do posypania 

Przygotowanie: 

Margarynę (może byd również masło) rozpuścid w garnku na małym ogniu, 

uważając aby się nie przypaliło i nie zaczęło gotowad. Ostudzid.  

  

Jajka utrzed z cukrem na puszysty krem. Dodad obie mąki wymieszane 

z proszkiem do pieczenia. Dokładnie wymieszad, można zmiksowad. 

Następnie dodad aromat waniliowy i wymieszad. Na koniec dodad 

rozpuszczoną margarynę, powoli wlewad cały czas mieszając, aby w cieście 

nie porobiły się grudki mąki. Foremkę na babkę wysmarowad margaryną 

i wysypad bułką tartą. Przełożyd łyżką ciasto, wyrównad powierzchnię. 

Babkę piaskową piec 1 godzinę w temperaturze 175 stopni C. Przestudzid, 

wyjąd z formy i posypad przez siteczko cukrem pudrem.  

Smacznego! 



 

 


