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grafika:

KOBIETOM I DZIEWCZYNOM

Kobietom i Dziewczynom 
życzymy 

wszystkiego najlepszego 
z okazji Dnia Kobiet

Dużo zdrowia, szczęścia, miłości a także
radości. 

Aby blask Waszego piękna był coraz
jaśniejszy, taki, że aż będzie trzeba
założyć okulary przeciwsłoneczne.  

Aby Wasi mężowie lub chłopcy wytrwale
towarzyszyli Wam w wędrówkach po
supermarkecie.

Aby każdy dzień Waszego życia
napełniony był szczęściem. 

I najważniejsze - nie zmieniajcie się, bo
same w sobie jesteście piękne.

w imieniu redaktorów - chłopców
Maciek Grochowina

Każdego roku na łamach gazetki piszemy o święcie płci pięknej, więc nie można łamać
tradycji. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do gazetek: 22, 43, 73, 126, 127. 
By się nie powtarzać, w tym numerze coś nowego. Oprócz życzeń, bo one muszą być.

Marek, Kacper, Szymon, Filip, Maciek, Jakub 

Na spotkaniu redakcji dziewczyny dały nam - chłopcom - zadanie:
SYNONIMY DO SŁOWA KOBIETA

Myśleliśmy, wymyślaliśmy... Trochę nam koleżanki pomagały, ale tylko troszkę. A jak wy nazywacie swoje
koleżanki, mamy, babcie, ciocie, nauczycielki?

KOBIETA INACZEJ
babka, baba, dama, niewiasta, panna, znajoma przyjaciółka dziewczyny, samica,
płeć żeńska, płeć piękna, lady, szprycha, laska, alternatywka, dziewucha, kotek,
małpka, kochanie, myszka

Szymon Pawlik
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PŁEĆ PIĘKNA JEDNEGO DNIA

DO CHŁOPCÓW I MĘŻCZYZN
Dzień Kobiet to międzynarodowe święto
obchodzone w około 30 państwach. 

Nie ukrywam, że jest ono bardzo ważnym świętem,
ale czy na pewno powinno być obchodzone? 
8 marca kobiety dostają od swoich mężczyzn
kwiatki i czekoladę, a wieczorem są zabierane na
romantyczne kolacje, ale czy tak nie powinno być
codziennie? 
Płeć żeńska to najbardziej pożyteczna płeć, jaką
można sobie wyobrazić. Potrafi ona wykonywać
przeciętnie około czterech czynności naraz. 
Moja mama, jako bardzo zapracowana kobieta,
potrafi jedną ręką robić pranie, drugą ręką myć
okna, lewą stopą mieszać w garnku i w
międzyczasie oglądać swój ulubiony serial. 
Wydaję mi się, że kobiety w XXI wieku są
niedoceniane. 
Apeluję do wszystkich facetów, aby rozpieszczali
swoją miłość najczęściej, jak tylko jest to możliwe.
Czyli minimum raz na dzień. Śniadanie do łóżka,
czerwona róża, pudełko czekoladek, nastrojowa
kolacja, gorąca kąpiel i posłane łóżko. Czy to aż
tak wiele? Błahostka. 
Mam nadzieję, że tym wpisem uda mi się dotrzeć
do przyszłych mężów. 
Życzę wszystkiego najlepszego pięknym paniom!

Oliwia 

Wybrałam się z moimi redakcyjnymi koleżankami na
wycieczkę po szkole w poszukiwaniu najlepszych
prezentów na Dzień Kobiet. 

OD RÓŻY DO SKARPETEK
A oto najciekawsze prezenty, które dostały
dziewczynki. 

·  Róża, drewniane kółko i krzyżyk - 4B
·  Poduszki i słodycze – 3d
·  Portfel – 1a
·  Kwiat mydełko, medal – 2a
·  Słodycze i roślinki do wyhodowania (słonecznik), 
koniczynka, konewka - 8a
·  Długopis, piórnik, dezodorant z kwiatkiem - 5c
·  Kinder bueno, karta podarunkowa do Rossmanna
(30 zł) - 7b
·  Skarpetki, bransoletki, batony - 7f
·  Maseczka do twarzy pielęgnacyjna, błyszczyk - 7c
·  Szczotka w kształcie syrenki, czekolada - 4c 

Gratulujemy chłopcom pomysłowości!

Ciekawe, dlaczego w niektórych klasach dziewczyny
nie dostały żadnego prezentu. 

Zuzia Z., Maria

Dawniej w dniu swojego święta kobiety dostawały goździki i rajstopy. Potem doszła kawa
oraz czekolada. Dzisiaj pomysłów na prezenty jest tyle, że nie muszą panowie myśleć, co
dać swej wybrance. 

A może po prostu doceniać ją cały rok? 

TAKA
REFLEKSJA

Ucieszyły się
dziewczynki, że
koledzy o nich
pamiętali. 
Szkoda, że
czasami
zapominają, że
kobiety małe i
duże nie tylko 8
marca są płcią
piękną.
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W WERSACH POETÓW
8 marca

8 MARCA

I tam, gdzie rośnie palma,
i tam, gdzie rośnie brzózka,
w każdym zakątku ziemi,
gdzie stąpa stopa ludzka,
w ten dzień ósmego marca
kobiety wszystkich krajów
łączą się jeszcze mocniej
i tak razem wołają:
"Nie chcemy więcej wojen!"
To krzyk matek olbrzymi.
A spójrz: i twoja matka
jest także razem z nimi;
bo matki wszystkich krajów
przy twojej matce stoją
i one tak wołają:
"Chcemy, chcemy pokoju!
Chcemy i wywalczymy,
że wojen już nie będzie,
tylko radość, słoneczność
na całej ziemi wszędzie -
i twórcza, piękna praca,
i stół z chlebem i kwiatem".
Tak w dzień ósmego marca
głos matek płynie światem.

Konstanty Ildefons Gałczyński

ŚWIĘTO KOBIET
Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspaniałe, wielkie Święto,
więc śpieszą chłopcy i panowie
z bukietem życzeń 
w barwach kwiatów –
Uśmiechnąć się 
do Wszystkich Kobiet.

M. Pawlikowska-Jasnorzewska
NIECH TEN WIERSZ…
Dzisiaj jest święto mamy i pani,
która nas uczy.
Basi i Ani,
Krysi co złoty splata warkoczyk,
co ma niebieskie jak Wisła oczy
Dzisiaj jest święto wszystkich
dziewczynek
Małgoś, Babinek i Katarzynek.
W Gdańsku, 
skąd płynie się do Afryki,
w Toruniu, 
gdzie są pyszne pierniki.
W Warszawie, 
w której śpiewa Syrena,
w Krakowie, 
w którym smoka już nie ma…

Tadeusz Kubiak

ÓSMEGO MARCA
Ósmego marca, marcowy wiatr
z odświętną miną 
do miasta wpadł.
Wpadł do kwiaciarni 
przed ósmą tuż
i kupił bukiecik z tysiąca róż.
Wszyscy zdumieni patrzyli nań.
Dla kogo te kwiaty? 
Dla wszystkich pań.
Koło przystanku przystanął wiatr
i wszystkim paniom 
podarował kwiat.

Nie ma teraz akademii z okazji Dnia Kobiet, a kiedyś były. Dzieci recytowały wiersze,
śpiewały piosenki. Uroczyście było w szkołach. Dziewczyny w tym dniu nie były pytane.
Dlatego publikujemy kilka wierszy, by przypomnieć klimat tamtych lat. Wybraliśmy te,
które mają dużo lat. Być może znają je wasze mamy i babcie.

POEZJA PONADCZASOWA...
Wiersz 8 marca napisał K. I. Gałczyński w 1953 roku. Jego słowa są dziś tak bardzo aktualne, że nie
potrzebują komentarza. Wiele utworów jest ponadczasowych, ale chyba nikt nie przypuszczał, że w Europie
XXI wieku właśnie ten wiersz będzie przesłaniem w dniu święta Kobiet.

Martyna
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KOBIETY NASZYCH LEKTUR

Dziewczyny również powinny zastanowić się, gdy  pomyślą o odbiciu komuś chłopaka. Naiwności Aliny lepiej
nie oceniać. Ligia natomiast z Quo vadis pokazuje, jak miłość może zmienić mężczyznę. A Akte? No cóż tak
kochała Nerona, że została mu wierna, mimo iż zostawił ją dla Pompei.  

Maria, Martyna, Magda, Zuzia Z.

Motyw kobiety w literaturze nie jest nam obcy. Dlatego postanowiliśmy trochę przybliżyć
te literackie niewiasty. Burza mózgów na spotkaniu redakcji i efekt jest. Oczywiście
najbardziej twórczy byli dziennikarze z klasy 8. 

To dobra powtórka przed egzaminem.

KOBIETY NASZYCH
LEKTUR 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Z Ateną raczej nie warto zaczynać.
Mądra bogini z włócznią w dłoni. 
Afrodyta miała romans prawie z
wszystkimi Olimpijczykami, oprócz
Zeusa i Hadesa. No cóż jest
przecież boginią miłości i piękna. 
Demeter i Kora odpowiadają za
plony, ale córeczka nie za bardzo
mamusi słuchała. Ariadna może
pomóc w labiryntach dzięki swej
nitce, więc warto z nią się
kolegować. 
Klara z Zemsty to bardzo dobra
dziewczyna, ale z Podstoliną
trzeba uważać, bo trzech mężów
pochowała, choć majątku po nich
nie odziedziczyła. 
Zosia z Pana Tadeusza mogłaby
być kumpelą Klary. Też milutka i
bez wad. Telimena ją
wychowywała. Uosobienie
kobiecości. Mężczyźni się nią
interesowali. Ta Zosia z Dziadów
była inna. Drwiła z miłości i dostała
za swoje. Świtezianka świetnie
poradziła sobie z niewiernym
strzelcem. To dobra ballada dla
chłopców. Balladyny strach się
bać. I to nie tylko dotyczy płci
męskiej.
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ODTWARZAMY OBRAZY
wystawa 8

Joshua Reynolds 
PORTRET PANNY 
BOWLES Z PSEM

James McNeill Whistler
PORTRET 

MATKI ARTYSTY

Jan Matejko
PORTRET MŁODEJ

KOBIETY - KRÓLOWEJ
BONY

Ciekawe, gdzie Klara znalazła ten
cały kostium. W takim stroju ze
starą suknią wygląda jak
prawdziwa dama, a do tego jest
taka poważna... 

Kacper, Maciek

Jan Matejko
Portret młodej kobiety - królowej
Bony.
rok powstania:1861, 
akwarela na papierze, 
24 x 18,5 cm,
Dom Jana Matejki w Krakowie.

James McNeill Whistler 
Portret matki artysty. Obraz olejny
na płótnie z 1871. 
Zbiory Musée d’Orsay.
Ciekawostka: 
W 1997  "wystąpił" w filmie Jaś
Fasola: nadciąga totalny kataklizm.

Nie przez przypadek w tym numerze na wystawie są obrazy przedstawiające kobiety. To
tak z okazji ich święta. Z tymi dorosłymi utożsamiły się: Maja (nasza dziennikarka) jako
Bona i Klara jako matka artysty. A Iga? Dziewczynka, ale jaka kobieca. 
Wszystkie damy są z klasy 7 e.

Maja wygląda tak podobnie jak
królowa Bona. 
Ciekawe, czy to jest jej
prapraprababcia. 
Ciekawe, czy jej "babcia" z
średniowiecza wyglądała
podobnie. 
Ciekawe, ile czasu zajęło Mai
przygotowanie się do tego zdjęcia. 
Naprawdę, udało się naszej
redakcyjnej koleżance perfekcyjnie
odtworzyć obraz Matejki. Nakrycie
głowy, suknia z bufkami i korale -
wszystko idealne.

Kacper, Maciek

O ile się nie mylę Yorków nie było
w XVII wieku... Ale trzeba
przyznać, że Iga wpadła na super
pomysł. I jej piesek jest taki
sympatyczny. 
Doskonale też poradziła sobie z
odtworzeniem samej postaci.
Zadbała o wszystkie szczegóły, od
fryzury po strój. 
Tylko jeden szczegół nie jest
wiernie odwzorowany. Wiecie, co
mam na myśli?

Kacper

Portret panny Bowles z psem
Autor: Joshua Reynolds. 

Obraz znajduje się w prywatnej
kolekcji w Londynie. 
Został namalowany w XVIII wieku.
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