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W Dniu Waszego Święta dużo zdrówka i miłości, 
moc uśmiechu i słodkości, 

mało smutku oraz łez, 
pełni szczęścia. 
(Jeśli chcesz...!!!!)  
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Dzień Kobiet 

 
Czy mówimy poprawnie 

Słynne Polki 

 
 



Słynne Polki 
Jest wiele kobiet, które się czymś wsławiły, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Myślę, 

że kobietom jest trudniej w życiu osiągnąć jaki ś sukces. Niektóre są jednak na tyle 
przebojowe, że zdobywają szczyty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Skłodowska  Curie 
urodziła się 7 listopada 1867r. w 
Warszawie, zmarła 4 lipca 1934r. 
w Passy – fizyk i chemik 
Najbardziej znanym osiągnięciem 
Marii Curie było wykrycie i 
wyodrębnienie pierwiastka 
chemicznego nazwanego radem. 
Przed radem Maria Curie wykryła 
inny pierwiastek, który nazwała 
polonem, od nazwy Polski. W 
1903r. Maria i Piotr Curie oraz 
Antoine Henri Becquerel 
otrzymali wspólnie nagrodę 
Nobla w dziedzinie fizyki. W 
1911r. Maria Curie nagrodzona 
została po raz drugi nagrodą 
Nobla, tym razem w dziedzinie 
Chemii. Do dziś pozostaje jedyną 
kobietą, która tę nagrodę 
otrzymała dwukrotnie, a także 
jedynym uczonym w historii 
uhonorowanym Nagrodą Nobla 
w dwóch różnych dziedzinach 
nauk przyrodniczych. Pod jej 
kierunkiem prowadzono pierwsze 
w świecie badania nad leczeniem 
raka za pomocą 
promieniotwórczości Maria 
Skłodowska-Curie zmarła na 
białaczkę, która była 
prawdopodobnie następstwem 
 częstych kontaktów z materiałami 
promieniotwórczymi. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Konopnicka  z domu 
Wasiłowska, ps. Jan Sawa, 
Marko, Jan Waręż urodziła 
się 23 maja 1842 w 
Suwałkach, zmarła na 
zapalenie płuc 8 
października 1910 we 
Lwowie – polska 
poetka i nowelistka, krytyk 
literacki, publicystka, 
tłumaczka i działaczka na 
rzecz praw kobiet. 
Konopnicka wyszła za mąż 
we wrześniu 1862 roku. W 
czasie dziesięciu lat 
małżeństwa Maria urodziła 
ośmioro dzieci, z czego 
dwoje zmarło zaraz po 
porodzie. Debiutowała w 
prasie jako poetka w roku 
1870. Umiłowanie natury 
miało wpływ na jej 
twórczość. Pierwszym jej 
utworem był wiersz 
„Zimowy poranek”. Miastu 
Kalisz poświęciła trzy 
utwory poetyckie. W 1908 
w czasopiśmie 
Przodownicy Konopnicka 
opublikowała „Rotę” - jedną 
z najważniejszych polskich 
pieśni patriotycznych. 
Utwory Konopnickiej 
zawierają protest przeciwko 
niesprawiedliwości 
społecznej oraz ustrojowi 
niosącemu ucisk i krzywdę. 
Pisała także utwory dla 
dzieci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irena Kirszenstein-Szewińska 
urodziła się 24. 05. 1946 w 
Leningradzie. Jest najlepszą polską 
lekkoatletką okresu powojennego. 
Zdobywczynią trzech złotych, 
dwóch srebrnych i dwóch 
brązowych medali olimpijskich. 
Na igrzyskach w Tokio w 1964r. - 
złoty medal w sztafecie 4x100m 
oraz srebrny medal w biegu na 
200m i srebrny w skoku w dal – 
6,60m.Na igrzyskach w Meksyku 
w 1968r – złoty medal w biegu na 
200m oraz brązowy medal w biegu 
na 100m. Na igrzyskach 
w Monachium w1972r. - brązowy 
medal w biegu na 200m. Na 
igrzyskach w 
Montrealu w 1976 - złoty medal w 
biegu na 400m. Jest trzykrotną 
rekordzistką świata w biegu na 200 
metrów, wielokrotną mistrzynią 
Europy i wielokrotną mistrzynią 
Polski. W 1974  rasowej United 
Press International najlepszą 
sportswoman świata. W 1977 
uznana za najlepszą lekkoatletkę 
świata przez magazyn „Track 
& Field News”. W plebiscycie 
„Polityki” ,Przeglądu Sportowego” 
i „Tempa” została uznana w 1998 
za postać numer 1 w polskim 
sporcie XX wieku. Obecnie jest 
działaczką sportową. Na 
zimowych igrzyskach w 
Vancouver wręczała złoty medal 
Justynie Kowalczyk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wisława Szymborska urodziła 
się 2 lipca 1923r. w Bninie, 
koło Poznania. 
Wybitna polska poetka. Od 
1931 roku mieszka w 
Krakowie. W kwietniu 1948 
wyszła za mąż za poetę Adama 
Włodka. Nowożeńcy 
zamieszkali w krakowskiej 
„kolonii literatów” przy ul. 
Krupniczej. Niepowtarzalny 
klimat tego środowiska miał 
inspirujący wpływ na twórczość 
poetki.  
W 1952-1966 pracowała w 
redakcji „Życia Literackiego”, 
gdzie przez wiele lat kierowała 
działem poezji, a do roku 1981 
miała stały felieton „Lektury 
nadobowiązkowe”. 
Debiutowała 14 marca 1945r., 
zamieszczając w dodatku 
„Walka” do „Dziennika 
Polskiego” jeden ze swoich 
wierszy „Szukam słowa”; warto 
dodać, że autorka miła wówczas 
tylko 22 lata.. W 1996r została 
laureatką Nagrody Nobla w 
dziedzinie literatury. Jej 
wiersze zostały przełożone na 
wiele języków między innymi: 
na angielski, francuski, 
niemiecki, holenderski, 
hiszpański, czeski, słowacki, 
szwedzki, bułgarski, albański i 
chiński. 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie: Karolina Bąk 

 
 
 



Wyniki sondy 
 

Wśród chłopców w naszej szkole przeprowadziłam sondę, zadając pytanie, która spośród   
współczesnych kobiet, zasługuje ich zdaniem na miano Polki 2011 roku.  

Wypowiedziało się 44 chłopców. Tak oto przedstawiają się wyniki.    
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Weronika Paśko 

 
 
 

29 chłopców wskazało Justynę Kowalczyk, mistrzynię olimpijską, dwukrotną 
mistrzynię świata, czterokrotną medalistkę olimpijską, trzykrotną zdobywczynię 
Pucharu Świata, zwyciężczynię prestiżowego Tour de Ski. Kowalczyk to trzecia 
Polka, która zdobyła 3 medale podczas jednych Igrzysk Olimpijskich. Jest także 
pierwszą i jak do tej pory jedyną kobietą, która zdobyła olimpijskie mistrzostwo dla 
Polski na zimowych igrzyskach. 21 marca 2010 stała się pierwszą biegaczką 
narciarską, która przekroczyła próg 2000 punktów w Pucharze Świata. W Oslo 28.02 
w biegu na 10 km zdobyła srebrny medal, zostając wicemistrzynią świata.   

5 głosów otrzymała Dorota Rabczewska „Doda”, znana również jako Doda 
Elektroda – polska piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka, 
autorka tekstów. Działalność wokalistki była powszechnie komentowana w mediach 
przede wszystkim z powodu skandali obyczajowych. Wokalistka była wielokrotnie 
wyróżniana i nominowana w konkursach i plebiscytach muzyki popularnej. W 2007 
 i 2009 roku otrzymała nagrodę MTV w kategorii najlepszy polski wykonawca, a w 
2009 zdobyła drugie miejsce w kategorii najlepszy europejski wykonawca. W 2010 
roku otrzymała nagrody VIVA Comet 2010 w kategoriach "Artysta 10-lecia" i 
"Przebój 10-lecia" ("Szansa")W cyklu reportaży telewizji CNN poświęconym Polsce, 
wokalistka znalazła się na liście dziesięciu najbardziej znanych Polaków. 
 

 4 głosy otrzymała Otylia Jędrzejczak, polska pływaczka, mistrzyni 
olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy, trzykrotna rekordzistka 
świata, rekordzistka Europy, trzykrotnie wybierana najlepszym sportowcem 
Polski. Zaliczana jest do grona najpopularniejszych polskich  
sportowców. 

3 głosy oddano na Agnieszkę Radwańską, polską tenisistkę, najwyżej 
notowaną Polkę w historii rankingu WTA. Zwyciężczyni czterech 
turniejów WTA w grze pojedynczej i jednego w grze podwójnej. Jest 
także drugą osobą z Polski w erze open (po Wojciechu Fibaku
w 1977), która osiągnęła pierwszą dziesiątkę rankingu. 

2 głosy otrzymała  Joanna Krupa - polska modelka i aktorka 
mieszkająca w USA. Działa na rzecz praw zwierząt i związana jest  
z organizacją People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). 
 

Jeden chłopak wskazał Jagnę  Marczułajtis,  polską snowboardzistkę. Jest 
czternastokrotną złotą medalistką mistrzostw Polski w snowboardzie; podwójną 
mistrzynią świata juniorek, mistrzynią i wicemistrzynią Europy. Brała udział w 
zimowych igrzyskach olimpijskich w Nagano (1998), w Salt Lake City (2002) (zajęła 
tam 4. miejsce w slalomie równoległym) oraz w Turynie (2006). Dwukrotnie 
wygrywała zawody Pucharu Świata: w Badgastein (2004) i w Nendaz (2006). W 2004 
zajęła siódme, najwyższe w swojej karierze, miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu 
Świata. 



Spotkanie z poezją 
 

Tym razem na łamach naszego czasopisma prezentują okruchy poetyckie uczniowie z klasy 
6b, które tworzyli na lekcji j ęzyka polskiego. Warto je przeczytać, bo spojrzenie na świat 
naszych uczniów jest naprawdę budujące. 
 

Jeden dobry uczynek 
W morzu zła, 
A tak dużo zmian. 

 Bartek Bury 
 

Życie jak film, 
Kiedyś musi się skończyć. 

Bartek Bury 

W mojej klasie panuje gwar 
Jak na rynku 
W porannych godzinach. 

 Jakub Cieleń 
 

Gdy w wirze myśli gubiłem się 
Jak igła w stogu siana, 
Jak grom zabrzmiał szkolny 
dzwonek. 

 Jakub Cieleń 
 

Dziś czuje się jak ocean, 
z którego wyparowała woda. 

  
Karolina Mitał 

Moja przyjaciółka 
Jest najlepszym lekiem na 
zmartwienia. 

 Samanta Paśkiewicz 
 

Otwieram oczy z nadzieją, 
Że ujrzę rozwiązanie 
Wszystkich problemów. 

  
Samanta Paśkiewicz 

 

Za oknami szkoły 
Cierpliwie czeka na nas wolność. 

  
Filip Materna 

 

Człowiek niczym kwiat, otwiera się 
na świat. 

 Sebastian Majder 
 
 

Smutek jak choroba, 
Przychodzi znikąd. 

 Marek Leszczyński 
 

Śmierć jak kartkówka, 
Zwykle pojawia się 
niezapowiedziana. 

 Marek Leszczyński 
 

Otwieram okno z nadzieją, 
Że do mojego pokoju 
Wpadnie choć trochę miłości. 

 Angelika Michalska 
 

Kwitną róże, kwitną łąki, 
A my fruwamy jak dwa aniołki. 

 Łukasz Zawisza 
 
 

Moje serce gubi się na torze 
przeszkód. 

 Patrycja Kozik 
 

Lato jest gorące 
Jak moje uczucia. 

 Natalia Kalita 
 

Dziwi mnie, że taki wielki las 
Jest taką małą 
Kropką na mapie. 

 Robert Tłuczek 
 

 

Miło ść jest jak ogień –  
Przynosi ciepło, ale i zniszczenie. 

  
Kacper Pinda 

Razem z wiatrem 
Wpadła do mojej głowy 
Szalona myśl. 

 Kacper Pinda 
 

Moje serce jest jak mała 
kropelka, 
A tyle w nim mieści się miłości. 

 Gabriela Głodowska 
 

Miło ść powiększa się, 
Gdy towarzyszy jej cierpienie. 

  
Dawid Szczęch 

Sport jest dla mnie jak brat. 
  

Bartek Kalandyk 
 

 
Jesteś jak motyl na Saharze… 
Niespotykany… 

 Kamila Jaworska 
 

 

Podobno każdy jest poetą… 
Ale nie każdy powinien pisać 
wiersze. 

 Przemek Kawa 
 

Miło ść minęła 
Z szybkością myśli 
Przebiegającej przez moją głowę. 

 Mariola Szwed 
 

Zamykam oczy. 
Niech przez chwilę 
Świat pędzi beze mnie. 

 Szymon Majcher 
 

Słowa nie wyrażą tego, 
Co do ciebie czuję. 

 Patrycja Kozik 
 

Muszę uwolnić się ze szponów złości. 
  

Szymon Nowak 
 

 
 

Opracowanie: Renata Kędzierska 
 
 
 
 
 



 
MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń JĘZYKA OJCZYSTEGO 
Głównym przesłaniem tego dnia jest podkreślenie bogactwa 

różnorodności językowej i promocja wielojęzyczności. Jest to też okazja, 
by zwrócić uwagę na konieczność ochrony różnorodności językowej. 
Nadrzędnym tematem tegorocznego Dnia Języka Ojczystego, który 
obchodzono 21.02. były technologie informacyjne i komunikacyjne dla 
ochrony i promocji języków i różnorodności językowej. 
 

 

 

 

Tydzień Kultury J ęzyka 
 

Po raz pierwszy w naszej szkole odchodziliśmy Tydzień Kultury J ęzyka Polskiego. 
Odbyły się konkursy językowe, debaty na temat kondycji języka polskiego we współczesnym 
świecie, konkurs pięknego czytania, konkurs „Pióra w dłoń”,  konkurs recytatorski  „Słowa Twe, 
Panie”. O szczegółach i wynikach realizowanego projektu poinformujemy w następnym 
numerze. Uczniowie klas szóstych tworzyli okruchy poetyckie, które prezentujemy na łamach 
naszego czasopisma.  

A oto okruchy poetyckie, których autorką jest Pani dyrektor Renata Kędzierska. 
 
Twoje drobne stopy zdeptały moje wielkie serce. 
Moje niesforne myśli skaczą z obłoku na obłok.  
Niechcący wpadłem dziś w pułapkę twojego uśmiechu. 
Krople rosy schwytane w pajęczą sieć czekają, aż uwolni je poranne słońce. 
Napisałaś dla mnie wiersz i radość porwała mnie do szalonego tańca.  
Tęcza – uśmiech słońca przez łzy. 
Uczę się patrzeć na świat przez czarodziejskie szkło wyobraźni. 
 

 
Walentynkowe wspomnienia 

 
9 lutego uczniowie wzięli udział w spotkaniu na rzeszowskim Rynku. Impreza, która 

zgromadziła uczniów ze szkół podstawowych przebiegała pod hasłem „Walentynki Małych 
Serc”. Były piosenki, nauka tańca, zabawy i pokazy, a także spotkania z postaciami z bajek, 
które poprowadziły barwny korowód ulicami miasta. Mogliśmy podziwiać piękne iluminacje. 

 14 lutego w naszej szkole członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem 
zorganizowali szkolną dyskotekę, konkurs na kartkę walentynkową i walentynkową pocztę, a w 
klasach samorządy klasowe wykonały barwne gazetki. Były też klasowe niespodzianki. Dzień ten 
przebiegał bardzo sympatycznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc 
wśród uczniów z naszej szkoły na rzeszowskim 
Rynku 



 
 
 

Czy mówimy poprawnie? 
  

Język jest zasadniczym składnikiem kultury narodu. Spaja i łączy ludzi jednej narodowości. 
Każdy Polak powinien doskonale poznać swój język ojczysty, umiejętnie się nim posługiwać, korzystać z 
jego bogactwa i ukazywać jego piękno. Od sprawności językowej zależy sukces nie tylko w życiu 
zawodowym, ale i osobistym.  
Osobie, która nie wyzbyła się cech gwarowych podczas nauki szkolnej, nie jest łatwo później zmienić 
przyzwyczajenia. 

Wśród młodych ludzi istnieje moda na niestaranne, niepoprawne mówienie, hołdowanie 
potocznym normom językowym, zdarzają się nadużycia angielszczyzny i wtrącanie wulgaryzmów.  

Nie zawsze jesteśmy świadomi, że ładnym, dobrym mówieniem, brakiem wad wymowy, 
odpowiednim słownictwem można ułatwić lepsze postrzeganie własnej osoby.   

W klasie IVb i Va w Tygodniu Języka Ojczystego uczniowie opracowali zestaw  wyrazów 
 i zwrotów,  którymi najczęściej posługują się  mowie potocznej. Aby słowo znalazło się wśród podanych 
poniżej, musiało go podać co najmniej 8 uczniów. Wyrazy te nie znajdują się w zasobie słownika języka 
polskiego. Przyjrzyjmy się im i zastanówmy się, czy nie zaśmiecają naszego języka. 
 
sorry, sorki – przepraszam 
kolo, koleś ziomal – kolega, przyjaciel 
nara, narka, narciarz – cześć, do zobaczenia, na razie  
siema, elo, hejka – cześć  
oki, OK - dobrze  
spoko – spokojnie, nie denerwuj się, w porządku 
fajna muza – interesująca muzyka 
wyluzuj, daj se luz - daj spokój 
spox – nie ma za co 
żal – szkoda mi ciebie, politowanie, wściekłość, zażenowanie jakąś sytuacją 
dzienks, dzienx – dziękuję 
cool – świetnie, super 
hardkor – osoba, która zrobiła coś nadzwyczajnego, niczego się nie boi, robi zdumiewające rzeczy 
dziecko słońca – dowcipne określenie osoby, której się wszystko udaje najlepiej, ktoś 
inteligentny, ktoś kto myśli, że potrafi wszystko 
i gitara – wszystko gra, wszystko w porządku 
koks, paker – chłopak przesiadujący w siłowni, zachwycający się swoimi mięśniami; niezbyt 
rozgarnięty pod względem intelektualnym 
spadaj, spadówa – odejdź 
koma, kom – telefon komórkowy 
dead – nie żyjesz, groźba 
komp – komputer  
ide na neta – będę korzystał z Internetu 
co za kaszana – coś niedobrego  
lol – głupie, śmieszne, kupa śmiechu, czasami słowo używane w znaczeniu idiota, kretyn 
ogarnij się - uspokój się 
w porzo – w porządku, wszystko dobrze 
Czaisz baze? – Czy rozumiesz? 
ale zmaścił – po nieudanej akcji np. ktoś nie strzeli gola  
wypasiony, odjazdowy  – coś bardzo ładnego 
Ja cię kr ęcę! – wyrażenie podziwu, zdziwienia  
  

Opracowanie: Karolina Choma 

 



 
8 marca - Dzień Kobiet 

 
 Święto Kobiet  pierwszy raz obchodzono w roku 1911. Ustanowiono je dla upamiętnienia 

walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy kobiet.  
W Polsce święto to było obchodzone uroczyście w czasach PRL-u. Przestano je 

obchodzić w 1993 roku. Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia – warto go uczcić. Każda 
okazja jest dobra do tego, aby lubianej przez siebie osobie okazać, że się o niej myśli i pamięta.  

Ponieważ zbliża się ten dzień, chcemy podpowiedzieć chłopcom, co najbardziej lubią 
dziewczęta, bo często mają problemy z zakupem upominków. Pytanie zadałyśmy dziewczętom z 
klas piątych i szóstych. 
Okazało się, że jako zwykłe mieszkanki naszej planety lubią po prostu kwiaty, muzykę, 
czekoladki i drobne prezenty. Uwielbiają też komplementy, a cieszy je przede wszystkim pamięć. 
 

Opracowanie: Anna Szwed i Oliwia Borowiec 

 
Uśmiechnij się 
Dowcipy o kobietach 

Ale s - Ale się postarzałaś! - wykrzykuje jedna kobieta do 
drugiej po pięciu latach niewidzenia się. 
- A ja cię poznałam tylko po twojej dawnej 
sukience! - odwzajemnia się komplementem druga.  

Piękna kobieta to: 
a) raj dla oczu, 

b) piekło dla duszy, 
c) czyściec dla portfela 

Podczas kłótni żona wykrzykuje z płaczem: 
- Już lepiej bym zrobiła, gdybym wyszła za diabła! 

- Niestety - wzdycha mąż - Małżeństwa między 
krewnymi są wzbronione. 

 

 
- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę 

nożną? 
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście 

kobiet, które chciałyby wystąpić w takich 
samych kostiumach. 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - 
nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do 

męża: 
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: 

rodzaj męski, liczba mnoga! 

 
Mama kładzie dziecko spać, otula kołderką, 

wkłada misia pod pachę i mówi: 
- Jeśli będziesz coś chciał - zawołaj 
"mamo!", a tata zaraz przyjdzie... 

 
 
 

 

Przysłowia o kobietach 
Czego chce kobieta, tego i Bóg chce. 
Kobieta zmienną jest. 
Kobiety nie bij nawet kwiatem. 
Baba z wozu, koniom lżej. 
Kobiety mają miód w słowach, a truciznę w sercu.  

Mądra panna  dba o zdrowie i o posag zwłaszcza w głowie. 

 
 

 



 
 

ROZRYWKA 
Pomyśl, odgadnij, wpisz… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Samanta Paśkiewicz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie : Oliwia Borowiec 
 

 

1. Jeżdżą na nich narciarze 
2. Piszesz po niej kredą 
3. W niej się uczysz 
4. Piszesz w nim na lekcji 
5. Odmierza czas 
6. Zwierzę dające mleko 
7. Lubią się nią bawić 

dziewczynki 
8. Pokazują je w telewizji w 

czasie przerwy między 
programami 

9. Symbol walentynek 
10. Kobieta, która cię urodziła 

1. Zwierzę znane z zakręconej 
muszli.  

2. Ma boki równe i kąty  
3. Jedno z miast Trójmiasta.  
4. Ptak o długiej, pięknej szyi 
5. Obowiązkowa książka do 

przeczytania w szkole.  
6. Dzięki niemu dostrzegamy 

kształty, kolory, obrazy.  
7. Ptak, który wybiera się za 

morze, lecz wybrać się nie 
może.  

8. Z niego wydobywa się dym.  
9. Zwierzę z Puszczy 

Białowieskiej 
10. Do cięcia grubego papieru.  
11. Piszesz nią po tablicy. 
12. Jesz z niego zupę 

 


