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1. DZIEŃ KOBIET 
Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 marca jako wyraz sza-

cunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. 

Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy ko-
biet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku 
domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fa-
bryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem unik-
nięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. Po raz pierwszy 
święto obchodzono na apel Clary Zetkin (1857-1933) 19 marca 1911. Popular-
ne w okresie PRL, obecnie ma w Polsce charakter marginalny. 

Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni powinni wręczać kobietom upomin-
ki, w PRL takim szablonowym upominkiem były goździk i rajstopy. W niektó-
rych państwach, w których obchodzone jest to święto, odbywają się manifesta-
cje feministek domagających się zrównania statusu kobiet i mężczyzn w społe-
czeństwie, a w szczególności w miejscu pracy. W Republice Federalnej Nie-
miec od 1986 roku utarł się zwyczaj wręczania w tym dniu kobietom róż; ha-
słem święta w tamtym roku było „Wir wollen Brot und Rosen” („Chcemy 
chleba i róż”). W Polsce imprezy te określane są przez manifestujące kobiety 
mianem Manify. 

W starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono Ma-
tronalia, święto związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płod-
nością. 
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2. SŁAWNE KOBIETY 
ELŻBIETA DUŃSKA-KRZESIŃSKA - Pierwsza powojenna gwiazda żeńskiej lekko-
atletyki. Urodziła się 11 listopada 1934 roku w Warszawie. 

CZOPEK ALICJA - urodzona w 1964 roku pływaczka. Zawodniczka Jordana Kraków. 
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie 1980 zdobyła brązowy medal na 400 m stylem 
zmiennym (pierwszy medal olimpijski w pływaniu dla Polski). 2-krotna brązowa meda-
listka mistrzostw Europy (na 200 m stylem motylkowym i na 400 stylem zmiennym w 
1981 r. 

KIELAN URSZULA - (ur. 1960), lekkoatletka - skoczkini wzwyż. Wicemistrzyni olim-
pijska z Moskwy 1980. Zawodniczka Gwardii Warszawa. 

WISŁAWA SZYMBORSKA - (ur. 2 lipca 1923 r. w Bninie, obecnie w obrębie Kórnika) 
- polska poetka, eseistka i krytyk literacki, a także tłumaczka literatury francuskiej, laure-
atka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1996. Urodziła się w Bninie koło Po-
znania. 

WANDA RUTKIEWICZ-BŁASZKIEWICZ (ur. 4 lutego 1943, zm. 13 maja 1992) - 
polska alpinistka i himalaistka, z zawodu elektronik, jedna z najbardziej znanych Polek 
światowego himalaizmu, jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na 
Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi. Urodziła się na Litwie w miejscowości Płun-
giany. 

HALINA POŚWIATOWSKA - Poetka urodziła się w Częstochowie jako Helena Myga. 
Kształciła się w gimnazjum „Nauka i Praca”, a po jego zamknięciu w żeńskim I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Z powodu choroby serca większość swoje-
go życia spędziła w szpitalach i sanatoriach, gdzie też poznała swojego przyszłego męża 
Adolfa Ryszarda Poświatowskiego (także chorego na serce). 

EMILIA PLATER (ur. 13 listopada 1806 w Wilnie - zm. 23 grudnia 1831 w Justianowie) 
- bohaterka narodowa Polski, żołnierz powstania listopadowego, hrabianka herbu własne-
go Plater, córka hrabiego Franciszka Ksawerego i Anny von der Mohl. Wsławiła się jako 
jedna z niewielu kobiet w oddziałach powstańczych. Została dowódcą I Kompanii Pierw-
szego Pułku Litewskiego. Wyróżniła ją odwaga i upór, ale także współczucie, ciepło i 
umiejętność pobudzenia do walki innych żołnierzy ze swojego hufca. 

MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA - z Kossaków nazywana pierwszą da-
mą młodej poezji, ur. 24 listopada 1891, zm. 9 lipca 1945, polska poetka dwudziestolecia 
międzywojennego. Była mistrzynią poetyckich miniatur. 



 4 

3. BABSKIE PORZEKADŁA 
 

- Baba z wozu, koniom lżej. 

- Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. 

- Tere-fere kuku, strzela baba z łuku. 

- Masz babo placek. 

 

 

- Baba swoje, czart swoje. 

 

Monika Starzyk 
i 

Justyna Rąpała 
 

 
PANIOM... PANIENKOM, A MOŻE NASTOLATKOM? 

 
Kasi, Anecie, Basi, Lucynie, 
Ofelii, Wandzie, Zosi, Balbinie, 
Bożenie, Heni, Elizie, Krystynie, 
Izie, Beacie, Lidii, Grażynie, 
Eli, Irenie, Wiesi, Halinie, 
Teresie, Mai, Krzysi, Albinie, 
Oli, Kamili i Paulinie!  

 

Patrycji, Sylwii, Madzi, Malwinie, 
Urszuli, Jadzi, Florze, Alinie,  
Cecylii, Czesi, Bognie, Kalinie, 
Hani, Alicji, Broni, Sabinie, 
Uranii, Klarze i Klementynie! 

Michasi, Stasi, Róży, Reginie, 
Amelii, Tekli, Łucji, Justynie, 
Renacie, Zuzi i Adelinie...! 
No właśnie! Teraz powiedzcie Panie, 
Yakie w tym wierszu skryło się zdanie? 
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4. PSYCHOTEST 
 

1. Co w pierwszej kolejności zrobisz po lekcjach? 
a) Poleniuchujesz przed telewizorem. 
b) Pobiegniesz na zajęcia kółka zainteresowań. 
c) Odrobisz wszystkie lekcje. 
 

2. Co chciałbyś robić w przyszłości? 
a) Zostać dyrektorem jakiejś firmy. 
b) Zostać nauczycielką. 
c) Założyć fundacje i pomagać ludziom. 
 

3. O czym najczęściej rozmawiasz z koleżankami? 
a) O ciuchach. 
b) O ciekawostkach z lekcji. 
c) O wydarzeniach w klasie. 
 

4. Co byłoby największym sukcesem? 
a) Gdyby wszyscy Cię lubili. 
b) Piątka z matematyki. 
c) Pomoc koleżance, która nie radzi sobie z matematyką. 

 
ROZWIĄZANIE: 
Najwięcej ,,a” 
Jesteś jak Kleopatra. Uwielbiasz być przywódczynią i kiedy wszyscy Cię za to 
doceniają. Ale przepracowywać się nie lubisz. Wolisz poleniuchować od czasu 
do czasu. 
 
Najwięcej ,,b” 
Maria Skłodowska-Curie poświęciła się nauce bez reszty. 
Była uparta i dlatego osiągnęła sukces. Ty też chcesz w przyszłości realizować 
swoje marzenia, dlatego między innymi pilnie się uczysz. 
 
Najwięcej ,,c” 
Przypominasz Joannę D’arc - jesteś waleczna masz swoje zdanie i nie podda-
jesz się łatwo przeciwnościom losu. Lecz przy okazji nie zapominasz o tym, by 
pomagać innym. 
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5. ZNACZENIE IMION 
 
Dominik - w przekonaniach jest konserwatywny. Posiada umysł o szerokich hory-
zontach, otwarty na wszystko, krytyczny w stosunku do niepewnych sytuacji. Czło-
wiek ten woli wcześniej palcem dotknąć, niż później cały się poparzyć. Lubi docie-
kać prawdy. Osoby te są tak bardzo przeświadczone o słuszności swojego postępo-
wania, że gdy ktoś chciałby, choć odrobinę powątpić, popadają w nastrój melancho-
lii. Niekiedy taka sytuacja potrafi wytracić ich zupełnie z równowagi. 
 
Herbert - Herbert imię germańskie oznaczające tego, który wyróżnia się ze swego 
ludu. Jak na właściciela takiego imienia przystało Herbert jest władczy, silny i nie 
znosi sprzeciwu; gdy spotka przyjaciela jest oddany na zabój, a gdy wpadnie w 
gniew, lepiej zejść mu z drogi. Lubi też podróże - to najlepsza sposobność by zabły-
snąć w nowym otoczeniu. 
 
Michał - to człowiek dobry, stateczny, pogodny, inteligentny, służy chętnie pomocą. 
Często podejmuje się do działań, których nie może wykonać. Michał sprawia często 
wrażenie człowieka wyniosłego i zarozumiałego. I prawda jest, że myśli dużo, ale i 
dobrze, i nie tylko o sobie, ale także o swoich bliskich, a owa „wyniosłość” jest tyl-
ko formą obrony przed wścibskimi. Poza tym Michał lubi i cieszy się szacunkiem u 
innych. 
 
Magda - ma duży temperament, bystry umysł, jest impulsywna. Reaguje dość ner-
wowo. Gdy jednak nieco ochłonie można z nią spokojnie porozmawiać na każdy 
temat. Nie znosi rygorów, stałych obowiązków, regularności. 
 
Paulina - ma charakter refleksyjny, skłonna jest do zadumy, zagłębiania w sobie. 
Jako dzieci są spokojne i grzeczne, wola siedzieć w kąciku nad swoimi sprawami, 
niż dokazywać w gronie rówieśników. W dorosłym życiu też raczej nie ściągają na 
siebie uwagi publiczności. Działają metodą małych kroków - są jak cicha woda. Ale 
zwykle dobrze znają swój cel i nie rozpraszają sił na błądzenie i pomyłki. Pauliny są 
obdarzone dobrą intuicją. Starają się wokół siebie i swojego miejsca na świecie za-
chować spokój, porządek i zdrowe reguły. Wiele z nich osiąga profesjonalną bie-
głość w zawodach wymagających wiedzy i doświadczenia. 
 
Sylwia - jest marzycielską. Lubi ruch i świetnie czuje się na łonie natury. W przy-
padku trudności szybko się załamuje, zniechęca. Ma niekiedy słomiany zapał. Ma 
też wrodzone zamiłowanie do poezji, snów i całej tej mistyki, o którą coraz trudniej 
w nerwowym życiu naszej epoki. Mimo wrażliwej natury nie jest sentymentalna i 
potrafi brać życie takim, jakie jest. Gdy przychodzi czas życiowej próby, w duszy 
Sylwii rozsądek zwycięża nad marzycielstwem. 
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6. SENNIK 
 

Z HISTORII SNÓW 
 

Rzymianie i grecy wierzyli, że sny to ostrzeżenia dotyczące przyszłych 
wydarzeń. Do Egipcjan, za pośrednictwem snów przemawiali bogowie. He-
brajczycy zachowywali się zgodnie z tym, co im sen podyktował. W XV wieku 
utarło się przekonanie, że sen wyjaśnia przeciwieństwa np. jeśli śnił ci się smu-
tek, zapowiadał on radość. 
 
Anioł - pomyślny znak dla zakochanych. 
Bagaż - zapowiedź poważnych kłopotów. 
Bieganie - spotkasz się z kimś kto pomoże Ci materialnie. 
Nowe buty - wróżą długą szczęśliwą podróż. 
Kąpiel - poprawa w interesach. 
Kwiaty - zapowiedź miłej niespodzianki. 
Latawiec - osiągniesz swój cel. 
Okno - pogodzisz się po kłótni. 
Pies - dobry znak dla wiernych przyjaciół. 
Ptaki - wróżą utratę pieniędzy. 
Ryby - zapowiadają przypływ gotówki. 
Taniec - nieoczekiwany prezent od kogoś obcego. 
Żaba - wróży zyski i ogólną pomyślność. 
Żmija - zapowiada zdradę ze strony fałszywego przyjaciela. 
Żeglowanie - to znak sukcesu i dobrobytu. 
Żółw - zapowiada szczęście rodzinne i wzajemną miłość. 
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7. KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
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8. LABIRYNT 
 

Tygrysek zabłądził i nie potrafi odnaleźć drogi do lasu. 
Pomóż mu!!! 
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9. SEKRETNIK GADŻETKI 
 
 
NAJLEPSZE NA SEN - jest ciepłe mleko albo herbata z melisy, ale gdy nie 

chcesz spać lepiej wypij filiżankę zielonej herbaty. 

 

POKONAJ ZMĘCZENIE! - Czym? Miętową kąpielą! Około 200 g suszonych 

liści mięty szczelnie owiń bawełnianą chusteczką. Pachnącą paczuszkę pod-

staw pod kran podczas nalewania wody. Gdy tylko wanna się napełni zanurz 

się w aromatycznej kąpieli. Wystarczy 15 minut by stać się radosną i świeżą 

jak wiosenny poranek. 

 

MIŁOSNA HERBATA - zagotuj wodę w garnuszku, a następnie wrzuć kawa-

łek korzenia imbiru, po minucie odrobinę cynamonu, a po następnej kawałek 

laski wanilii. Zestaw z ognia i wsyp łyżkę herbaty, najlepiej czerwonej. Dodaj 

plasterek cytryny i łyżeczkę miodu. Tak podana herbata ogrzeje nie tylko ciało, 

ale również serce osoby, która ją wypije. 
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10. TERMINARZ ROZGRYWEK KLUBU 
LKS OLSZYNY W KLASIE „B” GRUPIE VI 

 
Gospodarze: Goście: Data: Godz.: 

LKS Alfa Siedliska LKS Olszyny 14.04.07 17:00 

LKS Olszyny WKS Siemiechów 22.04.07 11:00 

LKS Rzepiennik Strzy-
żewski 

LKS Olszyny 29.04.07 14:00 

Liwocz Czermna LKS Olszyny 03.05.07 17:00 

LKS Olszyny KS Tarnowiec 06.05.07 11:00 

LKKS Karwodrza LKS Olszyny 12.05.07 14:00 

LKS Olszyny Świebodzinianka 
Świebodzin 

20.05.07 14:00 

LKS Koszyce Wielkie LKS Olszyny 26.05.07 17:00 

LKS Olszyny Olszynka Ołpiny 03.06.07 17:30 

LKS Rzuchowa LKS Olszyny 10.06.07 17:00 

LKS Olszyny Biała Lubaszowa 17.06.07 11:00 
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11. HUMOR 
 

Co można robić na egzaminie? 
 

Być może i ciebie czeka jeszcze jeden, ostatni poważny egzamin, i być 
może na myśl o nim zaczyna cię skręcać w żołądku, ponieważ podchodzisz do 
niego zbyt poważnie i wydaje ci się że jak ci nie wyjdzie to będzie koniec 
świata. Zatrzymaj się więc na moment i pomyśl co by było, gdybyś w trakcie 
egzaminu zrobił coś takiego… 
 
1. Zgarnij jakieś papiery i biegaj po szkole krzycząc „Jolka patrz mam te ju-

trzejsze egzaminy!” 

2. Jeśli to jest egzamin z matematyki napisz go w formie eseju. Jeśli to ma być 

esej pisz go numerami i symbolami. Bądź kreatywny! 

3. Rób papierowe samolociki. Celuj je wykładowcy prosto w nos. 

4. Gadaj do siebie przez cały egzamin. Powolutku czytaj każde pytanie i za-

stanawiaj się. Jeśli wykładowca każe ci przestać, powiedz mu że głośno my-

ślisz. Potem zacznij rozprawiać jakim palantem jest wykładowca. 

5. Przyprowadź swoją dziewczynę/chłopaka jako wsparcie duchowe. Najlepiej 

ubierz ją/go w coś sexownego. 

6. Przynieś swojego GameBoya i graj z głośnością na maxa. 

7. Znajdź jakiś nowy, fascynujący sposób aby odmówić odpowiedzi na każde 

pytanie. Napisz że pytania są tendencyjne i kolidują z twoimi przekonania-

mi religijnymi. Bądź kreatywny. 

8. Przynieś swojego zwierzaka. 

9. Wbiegnij na salę jak wariat. Potem westchnij głośno z ulgą. Podejdź do 

wykładowcy i powiedz mu „Znaleźli mnie”. Muszę natychmiast opuścić to 

miasto (kraj, planetę). Następnie wybiegnij z sali. 
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10. Po 15 minutach wstań, podrzyj arkusz na drobne konfetti i podrzuć je w 

powietrze śpiewając „Dżingel Bells, Dżingel Bels, Dżingle ol de łej”. Po-

tem podejdź do wykładowcy i poproś o następny arkusz, bo z poprzednim 

„coś się stało”. Powtórz czynność po 15 minutach. 

11. Wypełnij arkusz odblaskowym flamastrem. 

12. Napisz odpowiedzi w obcym języku. Jeśli żadnego nie znasz, to go wymyśl. 

Odpowiedzi z matmy pisz w znakach rzymskich. 

13. Rzuć papierkiem w wykładowcę i powiedz, że to kolega obok. 

14. Co 15 minut wstań, zbierz swoje rzeczy, usiądź na innym krześle i pisz da-

lej. 

15. Przynieś czarny marker. Oddaj odpowiedzi totalnie zaczernione. 

16. Zorganizuj protest przed egzaminem (zagroź wykładowcy, że jeżeli nie 

ustąpi wszyscy wyjdą po godzinie żeby się upić). 

17. Przyjdź totalnie nawalony (to znaczy, że w jakimś momencie powinieneś za-

cząć płakać za mamusią). 

18. Powiedz wykładowcy jak seksownie dzisiaj wygląda. 

19. Idź na egzamin z przedmiotu o którym nie masz pojęcia, do małej klasy 

gdzie wykładowca pozna czy do niej należysz. Zarzekaj się, że byłeś na każ-

dym wykładzie. Walcz o swoje prawo do przystąpienia do egzaminu. 

20. Przynieś ze sobą pistolet na wodę. 

21. Jeśli to egzamin z matmy, bądź baaaardzo dokładny. Podaj pi i wymyślone 

liczby jak najdokładniej (8,023927834). Jako argumentacje do zadań podaj 

jakieś przykłady z twojego życia. 

22. Przyjdź w stroju pszczółki Mai. 

23. Kiedy dostaniesz arkusz zawołaj wykładowcę i każ sobie wszystko dokład-

nie wytłumaczyć. Spróbuj wyciągnąć z niego odpowiedzi. 
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24. Przynieś baloniki(!), puszczaj je w powietrze jak przed koncertem. 

25. Graj we frisbee z kimś z drugiego końca sali. 

26. Przynieś zatemperowany ołówek. Złam ołówek o papier. Naostrz ołówek. 

Złam o papier. Powtarzaj przez godzinę. 

27. Poproś kogoś żeby przesyłał ci czekoladki, karteczki, kwiatki co kilka minut. 

28. Psuj wszystko co ci wpadnie w łapki (ławkę, krzesło, wszystko co możesz 

dotknąć). 

29. Pisz odpowiedzi do góry nogami. 

30. Przynieś jakiś instrument muzyczny (harmonijkę, mandolinę, cokolwiek) i 

graj na nim różne melodyjki. Powiedz, że to pomaga ci się skupić. 

31. Na karcie odpowiedzi napisz 10 powodów dlaczego profesor X jest okrop-

ny. 

 
 

Charakterystyka krowy 
 

Jak śmią ateiści zaprzeczać istnieniu wyższej inteligencji, gdy na co dzień 

stykamy się wszyscy z tymi zadziwiającymi stworzeniami Pańskimi. Są tak 

dobrze skonstruowane, że właściwie brakuje im tylko napisu (c) 6670 p.n.e., 

Bóg Inc. gdzieś z boku:  

 

Produkują nam mleko. Pełne, chude lub pasteryzowane. 

Czarne i białe ciapki pozwalają je łatwiej znajdować na pastwisku. 

Jedzą trawę, eliminując konieczność jej koszenia. 

Powierzchnia zewnętrzna o znakomitych właściwościach, która może być wy-

godnie usunięta i przekształcona w ubranie lub bagaż. 

Cztery nogi, po jednej w każdym rogu zapewniają znakomitą stabilność. 
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Pod spodem duża „dłoń”, aby mieć się czym złapać ziemi w razie gdyby jednak 

cztery nogi nie dały rady utrzymać stabilności. 

Rozmiar zmienia się z wiekiem proporcjonalnie do gotowości do zarżnięcia. 

Mięso może być pokrojone na kawałki znakomicie pasujące do ludzkich ust. 

Unikalny dźwięk rozpoznawczy „muuu”, pozwalający je łatwo rozpoznać po-

między innymi zwierzętami hodowlanymi, jak np. kurczaki lub barany. 

Skierowane ku górze rogi, pozwalające łatwo policzyć, ile krów posiadasz - 

spójrz ponad stadem, policz rogi, podziel przez dwa. 

 
 

12. UWAGA! PLEBISCYT! 
 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet „Gadżetka” organizuje plebiscyt na 
NAJFAJNIEJSZĄ DZIEWCZYNĘ 

 
Przedstawiciele Gadżetki przejdą po klasach i zbiorą wasze głosy. Możecie 
głosować na wszystkie dziewczyny z gimnazjum i szkoły podstawowej, gdyż 
konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum.  
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Dniu Wiosny. 
Wśród osób, które wezmą udział w zabawie rozlosujemy upominki. 
Laureatki zaś otrzymają roczną prenumeratę Gadżetki i upominki. 
 

Jaka powinna być 
NAJFAJNIEJSZA DZIEWCZYNA? 

ü Miła 
ü Sympatyczna 
ü Kulturalna 
ü Dbająca o estetyczny wygląd 
ü Dobrze wypełniająca obowiązki 

szkolne 
ü Koleżeńska 
ü Pomocna 
ü … resztę dopiszcie sami.  
 


