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Dzień Matki
jest świętem 

obchodzonym jako wyraz 
szacunku dla wszystkich 

matek. 

W Polsce ten dzień 
obchodzony jest 26 maja.               

W innych krajach daty tego 
dnia są różne. 

W tym dniu mamy są zwykle 
obdarowywane laurkami, 

kwiatami oraz różnego 
rodzaju prezentami przez 

własne dzieci, 
rzadziej inne osoby. 

Święto to ma na celu 
okazanie matkom szacunku, 

miłości i podziękowania                  
za trud włożony                                 
w wychowanie. 

26 MAJA 2021 – ŚWIĘTO MAM  

cd. na stronie 2
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Początki święta mam sięgają czasów starożytnych. Świętowano                      
go zarówno w Grecji jak i Rzymie. Wówczas był to kult matek 

uznawanych za boginie. Były one symbolami płodności i urodzaju. 
Po przyjęciu przez cesarstwo rzymskie chrześcijaństwa, zabroniono 

wyznawania innych bogów i tego kultu zaprzestano. Zwyczaj ten został 
przywrócony w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. 

Najpierw co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły 
w najbliższej katedrze. Zaś w zwykłe niedziele odbywały się one 

w pobliskich kościołach. Wówczas dzień, w jakim obchodzono to święto, 
był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, 
głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. 

Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić                 
po zakończeniu II wojny światowej. Z kolei w Stanach Zjednoczonych    

w roku 1858, amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis 
ogłosiła Dni Matczynej Pracy. Od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju

promowała Julia Ward Howe. W końcu Annie Marie Jarvis, córce Ann 
Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj 

ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany. W 1914 roku Kongres 
Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja

Dzień Matki za święto narodowe. 

W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki 
(historycznie wydaje się, że nie było ustalonej corocznej 

daty, np. niedziela 13 maja 1934 roku, 
niedziela 7 maja 1939 roku), 
przy czym jego organizacją 

zajmował się wówczas 
Polski Czerwony Krzyż. 

26 MAJA 2021 – ŚWIĘTO MAM  
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Zielone Świątki to jedno z najważniejszych świąt kościelnych, obchodzone
w siódmą niedzielę i poniedziałek po Wielkanocy na pamiątkę Zesłania
Ducha Świętego na apostołów. Zielone Świątki ma jednak swoją genezę w
dawnej obyczajowości przedchrześcijańskiej. W tym dniu obrzędami
starano się zapewnić letnie obfite plony. Młodymi gałązkami drzew
przywoływano siłę wegetacji. Organizowano też tzw. dziady wiosenne
przywołujące duchy przodków. Zielone Świątki przypuszczalnie
wywodzą się z wcześniejszego słowiańskiego święta zwanego s t a d o,
którego pozostałością są odbywające się w tym okresie ludowe odpusty.
O Stadzie w pierwszym tomie Kronik pisał Jan Długosz. Opisywał on
to święto jako igrzyska urządzane w pewnej porze roku na cześć bóstw. Było
to radosne święto, podczas którego zbierali się mieszkańcy całej wsi
i okolicy. Obchodom święta towarzyszyły śpiewy i tańce, a szczególnie
współzawodnictwo sportowe. Według Długosza święto to obchodzone
było w okolicy chrześcijańskich Zielonych Świątek właśnie. Podobne
święto, jednak bez podania nazwy, jest także często potępiane w kazaniach
XV-wiecznych kaznodziejów i moralistów... Jak było dokładnie na samym
początku powstania tej obrzędowości, a następnie odprawiania Zielonych
Świątek w tradycji chrześcijańskiej, dokładnie nie wiadomo. Z kolei
Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej pisał: „Pod Bożą męką we wsi
lub za wioską zbierano się na śpiewanie pieśni nabożnych w wieczory
wiosenne, zwłaszcza w dni niedzielne od Wielkanocy do Zielonych
Świątek”.



Szkoła 

Podstawowa

T U R Z N I E Ń S K I E 

im. Fryderyka

Chopina

MAJ 2021

Nr 71

Strona 4

Opracowanie: Marek Pawłowski

* Wydanie podczas 
ponownej  

kwarantanny

W sposób szczególny dawniej przeżywali Zielone Świątki
pasterze. Były to ich dni. Bawili się, tańczyli, ucztowali, pili, palili
ogniska. Na południu Polski zwano to „sobótkami”, a na
Podlasiu „palinockami”. Ciekawostką jest, że najważniejszą
potrawą świątecznej uczty, suto podlewaną wódką, była
jajecznica z kiełbasą i słoniną, z ziemniakami pieczonymi
w ognisku.

ZIELONE ŚWIĄTKI 23 maja 2021

Do dzisiejszego dnia, choć szczątkowo, przetrwał zwyczaj
przystrajania budynków tatarakiem, zielonymi gałęziami,
kwiatami, małymi brzózkami. Niektórzy wycinali młode brzózki
i stawiali je w obejściu.

W ludowej tradycji pobliskiej ziemi dobrzyńskiej – choć już
w sposób cząstkowy – zachowały się zwyczaje związane
z kultem drzew i zielonych gałęzi. Bydło okadzano dymem
ze spalonych święconych ziół, przystrajano wieńcami i kwiatami,
a po grzbietach i bokach toczono jajka.

W okresie późniejszym zasiane pola obchodziły procesje,
niesiono chorągwie i obrazy święte, śpiewano przy tym pieśni
nabożne.
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KOMUNIE ŚWIĘTE 2021
w naszych parafiach

Dzieci z klas trzecich z naszej Szkoły 

Podstawowej im. Fryderyka Chopina 

w Turznie należą aż do czterech 

parafii. Przygotowyali je do tego 

sakramentu w kościele katolickim  

proboszczowie i katecheci 

parafii w Gostkowie, Gronowie, 

Kiełbasinie i Rogowie. 

W życiu chrześcijan Dzień przyjęcia 

Komunii Świętej, czyli Eucharystii  

po raz pierwszy przez dzieci - jest to 

wyjątkowy moment w ich życiu. 

Przyjmują wtedy ciało Jezusa 

Chrystusa pod postacią chleba                  

w formie opłatka. 

Dzień ten jest zawsze niezwykle 

uroczysty dla samych dzieci,                     

ale też dla ich rodzin, a szczególnie 

rodziców chrzestnych, którzy 

towarzyszą im przy przyjęciu 

Sakramentu Chrztu w niedługim 

czasie po narodzinach.  

Wraz z przyjęciem Komunii Świętej, 

dzieci rozpoczynają swoją 

symboliczną drogę ku kolejnym 

sakramentom, z których następnym 

będzie Bierzmowanie.
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W czwartek 27 maja roku 2021 
przypada Dzień Samorządu Terytorialnego.

Upamiętnia ono wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. 
Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.
Święto to zostało uchwalone przez Sejm RP na 10-lecie odrodzenia 

polskiego samorządu w 2000 roku.

W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możemy przeczytać, że idea 
odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia 

niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 roku.                      
W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju 

państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce 
obywateli - wspólnotom terytorialnym. 27 maja 1990 roku odbyły się 
pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin                    

i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po 
II wojnie światowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto 

samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Radni, wójtowie 
gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, 

pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń 
samorządowych – mają wpływ na to, w jakim duchu i w jakim zakresie 

realizowane są działania w ich Małych Ojczyznach.  

Wybory do rad gmin w 1990 roku zostały zarządzone na 27 maja przez 
Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Były one możliwe 

dzięki uchwaleniu przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawy                 
o samorządzie gminnym. Dzięki niej społeczności lokalne miały prawo   

do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne 
źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. W miejsce 
funkcjonujących w PRL rad narodowych powstały rady gmin, które 

zyskały znacznie większe uprawnienia.

27 maja 2021 – DZIEŃ SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO
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Marszałek Józef Piłsudski umarł   
12 maja 1935 roku. Jego śmierć 

spadła podówczas jak grom             
z jasnego nieba  na Polaków.               

A to dlatego, że informacje o jego 
złym stanie zdrowia nie były na 

bieżąco podawane do opinii 
publicznej. 

Został pochowany na Wawelu. 
Pogrzeb Piłsudskiego ocenia się 
jako największe zgromadzenie 

w dziejach Polski. Był bohaterem 
niepodległości. Największą jego 
zasługą było odparcie inwazji 

bolszewickiej  i zapewnienie Polsce 
granic. 

12 maja 2021 – 86. rocznica śmierci 
marszałka Józefa Piłsudskiego
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1 czerwca 2021– DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka 
wszystkim małym, średnim i dużym wiekowo dzieciom 

(bo przecież wszyscy mamy rodziców 
i dla kogoś jesteśmy dziećmi…) 

składamy życzenia 
radości życia, zabawy, poznawania świata i ludzi, by tę radość 
móc mnożyć, a następnie dzielić wspólnie na zbliżających się 

wakacjach, ale też w życiu codziennym!  

Pozdrowienia!


