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GAZETKA IM. KS. ANTONIEGO PELPLIŃSKIEGO W STUDZIENICACH

Dzień Kobiet za czasów PRL – u

KALENDARIUM

W Polsce Święto Kobiet zostało zauważone dopiero po
II wojnie światowej, pasowało do socjalistycznej
propagandy. W zakładach pracy były życzenia i
prezenty – rajstopy, mydełka albo kawa – i obowiązkowo
„samotny” tulipan - którego każda pracownica musiała
pokwitować. W latach 80-tych do popularnych
podarunków dołączyły kwiaty, przede wszystkim goździki
i tulipany.

8 MARCA: Dzień Kobiet; im. Beaty
10 MARCA: Dzień Mężczyzn; im. Cypriana i
Marcelego
14 MARCA: Światowy Dzień Liczby Pi; im. Leona i
Matyldy
15 MARCA: Międzynarodowy Dzień Praw
Konsumenta; im. Ludwiki i Klemensa
19 MARCA: Uroczystość św. Józefa; im. Józefa i
Bogdana
20 MARCA: Początek Kalendarzowej Wiosny; im.
Eufemii i Klaudii
21 MARCA: Międzynarodowy Dzień Poezji;
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją
Rasową; im. Benedykta i Lubomira
22 MARCA: Światowy Dzień Wody; Dzień Ochrony
Bałtyku; im. Bogusława i Katarzyny
23 MARCA: Międzynarodowy Dzień Meteorologii; im.
Feliksa i Pelagii
24 MARCA: Światowy Dzień Walki z Gruźlicą; im.
Marka i Gabriela
25 MARCA: Zmiana czasu z zimowego na letni; Dzień
Świętości Życia; im. Marii i Wieńczysława
27 MARCA: Międzynarodowy Dzień Teatru; im. Lidii i
Ernesta

Dzień Kobiet za granicą
We Włoszech, kobiety obdarowywane są tego dnia
gałązkami akacji srebrzystej. Akacje srebrzyste i czekolada
są także częstym prezentem w Rosji.
W krajach takich jak Portugalia czy Rumunia w noc z 7 na
8 marca grupy kobiet obchodzą swoje święto na obiadach i
przyjęciach "tylko dla pań". W wielu krajach kobiety
najczęściej obdarowywane są kwiatami i
drobnymi upominkami.

Wspomnienie o Wisławie
Szymborskiej[*]
Urodzona 2 lipca 1923 w Prowencie, zmarła
1 lutego w Krakowie. Polska poetka,
eseistka, krytyk literacki, tłumacz,
felietonistka. Członek, założyciel
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich(1989),
członek Polskiej Akademii
Umiejętności(1995), dwukrotna laureatka
Nagrody Nobla(1996), odznaczona Orderem
Orła Białego(2011).
Cytaty Wisławy Szymborskiej:
- ,,Człowiek, który nie poczuł smaku swoich
łez - nie jest prawdziwym człowiekiem.”
- ,,Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.’’
- ,,Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma’’
- ,,Niech ludzie nie znający miłości
szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma
miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie
żyć i umierać.’’
- „Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje
serce.’’

W numerze:
* konkurs matematyczny
* propozycje prezentów
na Dzień Kobiet
* wspomnienie Wisławy
Szymborskiej
* krzyżówki
* pozdrowienia i życzenia
* mowa kwiatów

AKTUALNOŚCI
24.02.br. odbył się gminny konkurs strażacki pod nazwą "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
przy współpracy innych organów prowadzących. Pierwszym zadaniem było rozwiązanie testu w zakresie
wiedzy pożarniczej. Osoby z najwyższymi wynikami przechodziły do kolejnego etapu. Uczestnicy konkursu
losowali zestawy pytań, na które po dłuższym namyśle mieli odpowiedzieć. Odpowiedzi zostały poddawane
ocenie p. Bogdanowi Ryś oraz p. Piotrowi Rzepińskiemu. Rezultatem okazało się II miejsce Marleny Kreft, IV
miejsce Beaty Szreder oraz III Jana Wrycz Rekowskiego. Wyłonionym zwycięzcom zostały przyznane nagrody
rzeczowe. Zapraszamy do udziału w konkursie za rok ;)

13.02.br. w WDK w Studzienicach gimnazjaliści wzięli udział w przedstawieniu, które miało na celu
uświadomienie młodym ludziom, iż trzeba otwarcie mówić o swoim strachu. Aktorzy z teatru z Krakowa
potrafili doskonale wcielić się w swoje role i zaciekawić publiczność. Mamy nadzieję, że niedługo odbędą
się kolejne przedstawienia. Chcemy więcej! 

EMOCJI NIE BRAKOWAŁO
17.02.br. część gimnazjalistów spędziła w sportowym rytmie. Gimnazjalistki zmierzyły się się z
zespołami w Lipnicy na szczeblu powiatowym w piłkę ręczną. Wykazywały się duchem walki, co
zaowocowało II miejscem. Gimnazjaliści zaś wzięli udział w gminnych zawodach w piłkę ręczną.
Mimo wielkiego wysiłku osiągnęli również II miejsce. Życzymy kolejnych sukcesów a dla leniuchów
jesteście znakomitym przykładem tego, że wysiłek się opłaca ;)

UWAGA! Uczestnicy konkursu matematycznego!
Osoby biorące udział w konkursie proszone są o zgłoszenie się do Pani Ewy Pokorskiej lub Pani Aleksandry
Szlagowskiej po kolejne zadania matematyczne.

Propozycja prezentów na Dzień Kobiet:
- Kwiatek - każda kobieta, zawsze lubi dostawać kwiatki. Nie ważne, czy kwiatek ten jest
pięknie przystrojony wstążkami, czy zerwany z ogródka. Najważniejszy jest fakt jego wręczenia
kobiecie. W Dzień Kobiet wręczenie kwiatka kobiecie jest obowiązkowe - jeśli kobieta go nie
otrzyma, będzie czuła się rozczarowana i urażona.
- Czekoladki - czekolada jak wszyscy wiemy bardzo poprawia humor. Obdarowanie kobiet w
Twoim otoczeniu czekoladkami sprawi, że do końca dnia będą patrzyły na Ciebie z miłością
oraz szacunkiem.
- Perfum - to delikatny i tajemniczy prezent. Świeży, pełen kwiatowych nut zapach, stworzony
dla kobiet eleganckich, które docenią piękno.
- Zachowanie - w ten szczególny dzień każdy mężczyzna powinien traktować kobiety w
wyjątkowy sposób. Powinny one czuć się dowartościowane oraz docenione.

Życzenia na Dzień Kobiet
Jest w roku taki dzień,
W którym smutki idą w cień,
Więc z okazji tego dnia
Posłuchaj, co Ci życzę ja:
Dużo zdrowia i radości,
Szczęścia w życiu i miłości,
Moc najpiękniejszych wrażeń
I spełnienia wszystkich marzeń.
Kwiatów nie dam, mimo szczerych
chęci.
Lecz słowa, które zostaną w pamięci,
życzę szczęścia, dużo radości
i długiej szczęśliwej przyszłości.
Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,
niechaj się wszystko wiedzie
pomyślnie.
Wszystko, co piękne i wymarzone,
w dniu Święta Kobiet niech będzie
spełnione.

Oczy ślą spojrzenia,
Usta - pocałunki,
Miłość - uczucie,
Serce - wspomnienia,
A ja ślę Ci życzenia....
W dniu tak piękny i radosnym,
niczym kwiat w promieniach wiosny,
życzę Ci dużo szczęścia i radości.
W każdej chwili codzienności
bądź szczęśliwa i radosna!

Serdecznie Ci życzę serdecznych
przyjaciół,
Szczerze szczerego uczucia,
Gorąco gorącej miłości,
Z radością radosnych chwil
w każdej sekundzie Twojego życia!

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET
I. Pozdrowienia dla z dziewcząt z kl. III gim od Filipa Dix i Kuraka kl. IIIG
II. Pozdrowienia dla Vanessy Galęby od Michała Jutrzenka Trzebiatowskiego
III. Wszystkiego najlepszego dla p.Janiny Schwedy - Dawid Łaś kl. III SP
IV. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, 100 lat dla p. Żanety Maliszewskiej od Michała Jutrzenka
Trzebiatowskiego kl. II a
V. Wszystkiego najlepszego dla dziewcząt z klasy 2a od Pawła Różka
Chłopcy – na litość!- Ustępujcie miejsca siedzące wszystkim ludziom starszym,
zwłaszcza kobietom, a także swoim koleżankom. Wciąż jeszcze, – choć od lat mówi się o
tym – w tramwajach, w pociągach, nawet w kościele! Ten okropny widok razi, gdy na
siedzeniu rozpiera się młodzian, a obok stoi starsza osoba. Nie żyjemy przecież w jakiejś
dzikiej cywilizacji, gdzie nie obowiązują żadne ludzkie normy. Wyobraź sobie, że
zmęczona, z siatką zakupów, Twoja mama lub babcia. Co byś powiedział, gdyby nikt z
Twoich rówieśników nie ustąpił jej miejsca? Dziewczynki zresztą też nie mają prawa
siedzieć, gdy obok stoją osoby starsze.

KUPON!!!
Zapomniałeś zadania domowego? A
może przez przypadek zostawiłeś
zeszyt w domu? Nie martw się! Z tym
kuponem nie grozi Ci ocena
niedostateczna!
………………

………………………

(przedmiot)

(podpis)
ważne do 2.04.2012

MOWA KWIATÓW
Kwiat - idealny prezent dla kobiety. Czy jednak jest bez znaczenia, jaki to kwiat? Każdy ma swoje
znaczenie. Warto bliżej przyjrzeć się ich mowie - może mogą nam coś ważnego przekazać?
Słonecznik - fałsz,
zarozumiałość

Niezapominajka
- wieczna,
trwała pamięć

Stokrotka - miłość
niewinna, wierna

Rumianek zdrowie
Róża w zależności od koloru:
- biała - melancholia, czystość, "Jestem Ciebie
wart"
- czerwona - miłość namiętna, upojenie,
szczęście
- fioletowa - przyjaźń
- niebieska - ufność, nadzieja, stałość, pamięć
- pomarańczowa - duma, kokieteria
- różowa - miłość sentymentalna
- żółta - zdrada, zazdrość

Żonkil - szacunek,
nieodwzajemniona
miłość

Petunia niechęć, gniew

Konwalia nieśmiałość, pokora

Mak rycerskość

Lilia niewinność
Wrzos - podziw,
samotność

Szarotka niewinność

Krokus pogarda

Tulipan w zależności od
koloru:
- czerwony - wyznanie miłości
- żółty - miłość beznadziejna

Narcyz - tęsknota,
pewność siebie,
zachłanność,
egoizm

Wpisz znane ci nazwiska mężczyzn. Hasło krzyżówki utworzą litery z ponumerowanych pól.

HASŁO: …………………………………
Pionowo
1. Prezydent Polski.
2.Trener polskich szczypiornistów.
3.Opracował teorię E= mc².
4. Polski pięściarz, międzynarodowy mistrz Polski.
5. Bohater filmu „Agent 007”.

1. Pani z dobrego domu.
2. Miesiąc święta kobiet.
3. Polska noblistka.
4. Imię pierwszej kobiety.
5. Kolor róży oznaczającej dumę i kokieterię.
6. Kobiety lubią je dostawać.
7. Słodki prezent.
8. Kobieta o ciemnych włosach.
9. Z powiedzenia: „Kobieta … jest”.
10. Planeta kobiet.
11. Popularny kwiat dawany w święto kobiet.

HASŁO: ……………………………

Poziomo
1. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie wydało
go plemię”.
2. Papież - Polak.
3. Autor wierszy „Lokomotywa” i „ Pan Hilary”.
4. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych.
5. Polski piłkarz, grający na
pozycji bramkarza w Arsenalu.
6. Największy polski kompozytor.

Horoskop
Ryby (19.02 – 20.03)
Twoje hasła: Marzę. Znam się na uczuciach. Mam
nadzieję.
Twoje szczęśliwe kamienie: krwawnik i kryształ
Szczęśliwy kolor: srebrnoszary
Najlepszy dzień: czwartek
Styl: modny, elegancki i spokojny
Twój żywioł: woda
Dewiza: wierzę i czuję.
Charakter: Z Rybami nie sposób się nudzić. Ale
najpierw trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, a to już
niełatwe zadanie. Entuzjastycznie podchodzą do
pomysłów, które przykuję ich uwagę. Często
pogrążają się w marzeniach, zapominając o całym
świecie, z wyłączeniem znajomych.

Baran (21.03 – 19.04)
Twoje hasła: Jestem. Istnieję. Walczę.
Twoje szczęśliwe kamienie: brylant i ametyst
Szczęśliwy kolor: czerwony
Najlepszy dzień: wtorek
Styl: sportowy, wojskowy albo prowokujący
Twój żywioł: ogień
Dewiza: jestem i działam.
Charakter: Najbardziej aktywny ze wszystkich
znaków zodiaku. Silny… ciałem, a przede wszystkim
duchem. Uosabia typowo męskie cechy. Uczynny,
szlachetny, uczciwy i bardzo oddany, ale tylko tym,
którzy go rozumieją. Jest szalenie towarzyski, a przy
tym niezależny.

Humor
Znaną wróżkę odwiedza pewna kobieta:
- Proszę mi powiedzieć, jaka czeka mnie przyszłość?
- Z tego, co widzę, to raczej nie najlepsza - mówi
wróżka. Karty mówią, że Pani mąż zostanie
niebawem zamordowany.
- Tyle to ja sama wiem, ale czy zostanę
uniewinniona?

Lekcja przyrody, dzieci uczą się jak mają
zachowywać się w górach podczas burzy.
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, co zrobisz, kiedy będzie burza w
górach?
- Położę się na ziemi, żeby pioruny myślały,
że już nie żyję.

- A my mamy w domu wszystko! - chwali się
koleżankom mała Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama
powiedziała, że tylko tego brakowało.

Pani na lekcji pyta Jasia:
-Jasiu, jaki pożytek mamy z gęsi?
-Smalec.
-I co jeszcze?
-Smalec.
- Jasiu, na czym śpisz w domu?
-Na łóżku.
-A co masz pod głową?
-Poduszkę.
-A co jest w poduszce?
-Dziura.
-A co wyłazi z dziury?
-Pierze.
-Więc powiedz Jasiu, jaki pożytek mamy z
gęsi?
-Smalec!

Blondynka, która słabo zna się na komórkach
dzwoni do znajomego:
- Cześć Kasia - odbiera znajomy.
- A skąd wiesz, że to ja?
- No przecież widzę.
- O Jezu, a ja nie ubrana jestem.

Szef składu opałowego do nowego pracownika:
- Pracujesz ponad miesiąc, a nadal nie odróżniasz
węgla od koksu!
- Ale już się od szefa nauczyłem, że tona ma 900
kg.
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