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1 marca  (wtorek)  

Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw 

Zbrojeniom Atomowym, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

2 marca  (Środa) 

 Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 

3 marca  (czwartek) 

 Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

5 marca  (sobota) 

 Dzień Teściowej 

8 marca  (wtorek)  

Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10 marca  (czwartek) 

 Dzień Mężczyzn 

12 marca  (sobota) 

Światowy Dzień Drzemki w Pracy 

14 marca  (poniedziałek)  

Światowy Dzień Liczby Pi 



15 marca  (wtorek)  

Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta 

19 marca  (sobota)  

Uroczystość św. Józefa 

20 marca  (niedziela) 

 Początek astronomicznej wiosny, Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi 

Niepełnosprawnych, Niedziela Palmowa 

21 marca  (poniedziałek) 

 Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, Międzynarodowy 

Dzień Poezji, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 

22 marca  (wtorek) 

 Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody 

23 marca  (Środa) 

 Międzynarodowy Dzień Meteorologii 

24 marca  (czwartek) 

 Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, Wielki Czwartek 

25 marca  (piątek)  

Wielki Piątek 

26 marca  (sobota) 

 Wielka Sobota 

27 marca  (niedziela) 

 Wielkanoc, Międzynarodowy Dzień Teatru, Zmiana czasu z zimowego na 

letni 

28 marca  (poniedziałek) 

 Poniedziałek Wielkanocny 



 

 

 Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe                    

i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór 

sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeostwa ZSRR     

i podporządkowanymi im służbami w Polsce. 

 Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 

tysięcy osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów 

antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. 

Zdzisława Brooskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. 

lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. W praktyce jednak większośd 

organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na sfałszowanie przez 

PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i powyborczej amnestii, po której 

podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób. 

W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym 

około 7 tys. członków podziemia. 

 



 

KIEDYŚ…. 

W Polsce święto to było bardzo popularne w okresie PRL.  

W latach 70 do popularnych podarunków (np. rajstopy) dołączyły kwiaty. Początkowo 

ofiarowywano goździki, a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet 

różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że "nie ma 

dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W zakładach pracy 

czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w 

zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, 

ścierka, mydło, kawa. Dzieo ten, podobnie jak inne uroczystości: Dzieo Czynu Partyjnego, 

Dzieo Hutnika, Dzieo Drukarza, Dzieo Pracownika Przemysłu Spożywczego – według 

niektórych istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o "przywiązaniu do Paostwa 

Ludowego, miłości do wielkich idei pokoju i socjalizmu". 

 

DZIŚ…. 

Mężczyźni wręczają znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom 

kwiaty i drobne podarunki np. czekoladki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                W Polsce dzień mężczyzny obchodzony jest 

10 marca .  

Nie tylko kobiety mają swoje święto, od niedawna w 

kalendarzu zagościł Dzień Mężczyzn. Pomysł na to 

święto jest pochodną idei równości płci. Mimo, że 

"męskie" święta nie są tak  popularne jak "kobiece", 

to nie mniej jednak stanowią doskonałą okazję do 

złożenia życzeń, czy wręczenia drobnego upominku . 

 

 

 



 

 Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie upamiętniające 

przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jest to również pierwszy dzień 

Wielkiego Tygodnia, który kończy się w Niedzielę Męki Pańskiej. Niedziela 

Palmowa jest, oczywiście, świętem ruchomym ze względu na powiązanie z 

Wielkanocą. Święto to jest obchodzone w Polsce od czasów średniowiecza. 

 Według tradycji katolickiej w dniu tym wierni przynoszą do 

kościołów palmy wielkanocne przygotowywane z gałązek wierzby, choć 

może być również pleciona           z bukszpanu, suszonych traw. Palmy są 

często przyozdabiane m.in. kwiatami                        i wstążkami. Podczas mszy 

dokonywany jest obrzęd poświęcenia przyniesionych przez wiernych 

palem. Zgodnie z katolicką tradycją w Wielką Sobotę palmy są palone, aby 

popiół z nich mógł zostać użyty w czasie obchodów Środy Popielcowej w 

następnym roku .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kiedy jest pierwszy dzień wiosny 2016? Początek astronomicznej i kalendarzowej 

wiosny to chyba najbardziej wyczekiwany moment w roku. Robi się coraz cieplej, 

dni robią się coraz dłuższe, a drzewa zaczynają się zielenić. Wszyscy, którzy mają 

dość śniegu, mrozu i krótkich dni, wypatrują z niecierpliwością tego czasu! 

 

Jak co roku, pierwszy dzień wiosny astronomicznej przypadnie 20 marca. Z kolei 21 

marca 2016 rozpocznie się wiosna kalendarzowa. Pierwszy dzień wiosny przypada 

zawsze po równonocy wiosennej, która  - zależnie od miejsca na globie - 

obserwowana jest od 20 do 22 marca. 

 

Pierwszy dzień wiosny astronomicznej obserwowany jest coraz wcześniej.           

W minionym wieku wiosna rozpoczynała się 21 marca, jednak z biegiem lat jest 

coraz bliżej 20.03. np w 2011 początek wiosny wypadł w nocy z 20 na 21 marca, o 

godzinie 00.21, a więc właściwie tuż po końcu 20.03. 

 

 

 

 



 

 

WIELKI TYDZIEŃ 

 Wielki Tydzień – w chrześcijaństwie uroczysty czas upamiętniający ostatnie 

dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta chrześcijan, 

Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum 

Paschalne. 

 

TRIDUUM PASCHALNE 

 Wielki Czwartek – święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim. Przypada    

w Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą. Wieczorem rozpoczyna się Święte 

Triduum Paschalne (jego pierwszy dzień, który trwa do wieczora Wielkiego Piątku). 

Obchodzone przez różne wyznania chrześcijańskie na pamiątkę ustanowienia 

sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.  Może wypaść pomiędzy 19 marca a 22 

kwietnia. 

 

 



Wielki Piątek 

 Wielki piątek – dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć Jezusa 

Chrystusa na krzyżu. 

 

Wielka Sobota 

 Wielka sobota – przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto 

Zmartwychwstania.   

W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia          i oczekiwania 

na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy 

Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. 

Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również okazja 

do skorzystania z sakramentu pokuty. Tradycyjnie     w tym dniu błogosławi się 

pokarmy na stół wielkanocny  

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są 

odprawiane msze. Wielka Sobota kończy się po zapadnięciu zmroku. Po zapadnięciu 

zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, ale są to już obchody Niedzieli 

Wielkanocnej.  

 

 

 



NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 Wielkanoc - Zmartwychwstanie Pańskie,  

najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa!  

W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania 

Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest    z nich najbardziej uroczysta. 

Przez cały okres paschalny wierni witając się, wypowiadają paschalne pozdrowienie:  

„Chrystus zmartwychwstał!” – „Prawdziwie 

zmartwychwstał!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lekcja edukacji dla bezpieczeństwa:                                  

- Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy wewnętrzne?  

- Wewnętrzne. 

- A dlaczego? 

- Bo trudniej pacjenta obandażować. 

 

 

Przedszkolanka przechadzała się po sali obserwując rysujące dzieci. Od czasu do 

czasu zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do dziewczynki, która w skupieniu coś 

rysowała. Przedszkolanka spytała ją, co rysuje.  

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - powiedziała zaskoczona 

przedszkolanka.  

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając rysowania:  

- Za chwilę będą wiedzieli. 

 

- Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry na skrzypcach. On nie ma za grosz 

słuchu - mówi nauczycielka. 

Na to mama: 

- On nie ma słuchać, on ma grać. 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożyła:  Nikola Listwan 

Kawałami rozśmieszył: Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Natasza Siwek, Izabela Ziółkowska, 

Jessica Gielnik, Emilia Ligorowska 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz  



 

 


