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     W niedzielę 14 stycznia już po raz piętnasty 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pienią-
dze zebrane podczas Finału zostaną przeznaczone na 
zakup sprzętu ratującego życie dzieci poszkodowanych 
w wypadkach oraz na naukę zasad udzielania pierwszej 
pomocy.  W tym roku „zagraliśmy” po raz drugi i tak 
jak w roku ubiegłym punkt dowodzenia mieścił się  
w Gimnazjum, gdzie zrodził się pomysł utworzenia 
sztabu i zorganizowania imprezy zamkniętej. Inicjator-
ką i koordynatorem działań tej szlachetnej kampanii 
była  wicedyrektor szkoły p. Kornelia Osińska – Kur-
pas, wspierana od początku do końca przez wszystkich 
nauczycieli i pracowników Gimnazjum. W akcję jako 
współorganizatorzy włączyli się: Zespół Szkolno – 
Przedszkolny oraz Urząd Gminy w Ornontowicach. 
Było warto!!!   
Zebrano łączną kwotę 11 590,80 zł. 
W dniu 14 stycznia 2007 r. w Ornontowicach kwesto-

wało 30 wolontariuszy -  uczniów ornontowickiego 

gimnazjum, którzy byli uprawnieni do zbierania pienię-

dzy na rzecz WOŚP.  

W ramach zbiórki publicznej 20 wolontariuszy zebrało 

do puszek 4141,76 zł. 
O godzinie 15 – tej rozpoczęła się w holu i na sali gim-

nastycznej  Gimnazjum zamknięta  impreza finałowa. 

W ramach tej części WOŚP odbyły się: zbiórka szkol-

na, aukcja wartościowych przedmiotów, kiermasz, lote-

ria fantowa, konkursy dla dzieci, rozgrywki sportowe  

i występy przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, młodzieży gimnazjalnej, a także kon-

cert zespołu młodzieżowego RAF. 

Działała również kawiarenka internetowa.  

W ramach imprezy zamkniętej uzyskano łączną 
kwotę  6161,54 zł. 

Podczas aukcji wartościowych przedmiotów 

wylicytowano  kwotę 2250 zł.    
Najwyższe kwoty uzyskano z licytacji: zestawu telewi-

zji satelitarnej (dar firmy TELEINSTAL), koszulki 
WOŚP, piłki nożnej z autografami  piłkarzy Gwarka 
 

(dar Wójta Gminy Ornontowice) i kubka WOŚP. 

Oprócz tego licytowano: tort wykonany przez Cukier-

nię p. U. Cichoń, maskotkę ofiarowaną przez  

p. E. Florys, koszulkę z XII Finału WOŚP i książkę 

ofiarowane przez Wójta Gminy Ornontowice, wędzo-

nego baranka i prosiaki przekazane przez Zakład Wę-

dliniarski p. Wiedenka, zdjęcie A. Małysza z autogra-

fem ofiarowane przez p. A. Malczyk, cukiernicę dar  

p. E. Botor, zdjęcie trenera Kung-fu  Mirosława Bar-

szowskiego z pobytu w Chinach., folder i szalik klu-

bowy oraz proporczyk przekazane przez GKS Gwarek 

Ornontowice, dzwonek i  figurkę kominiarza ofiaro-

wane przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych p. R. Włodarza, zestaw do grilla przekazany 

przez p. T. Kostyra, kalendarze WOŚP oraz prace 

uczniów Gimnazjum w Ornontowicach 
Kiermasz produktów spożywczych (grochówka, żu-

rek w chlebie, pizza, hot dogi, udka kurczaków, ciasta, 

desery, torty, kawa, herbata, soczki) przyniósł  kwotę 

1676,80 zł, z czego za ciasta upieczone również przez 

rodziców uczniów Gimnazjum uzyskano 714,80 zł.  

Kiermasz prac uczniowskich wzbogacił konto Orkie-

stry o 362,01 zł., co ustaliło ogólną kwotę z kiermaszu 

na 2038,81 zł. 
Z kolei z loterii fantowej uzyskano kwotę 779 zł. 

Kawiarenka internetowa przyniosła łączny dochód 

w wysokości 57 zł. 

Organizatorzy 15 FINAŁU WOŚP dziękują 
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ORNONTO-
WIC, w tym RODZICOM, UCZNIOM I NA-
UCZYCIELOM GIMNAZJUM, którzy w jaki-
kolwiek sposób wsparli działalność Sztabu utwo-
rzonego przy Gimnazjum w Ornontowicach. 
 
Dokładne sprawozdanie z imprezy i podzię-
kowanie dla sponsorów zostało zamieszczone 
w styczniowym Głosie Ornontowic oraz na 
stronach internetowych szkoły i gminy Ornon-
towice: www.ornontowice.edu.pl oraz 
www.ornontowice.pl  
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21 grudnia 2006r. klasy pierwsze przeżywa-

ły swoje spotkanie opłatkowe. Zaproszono Dyrekcję 

Gimnazjum, Grono Pedagogiczne, księdza probosz-

cza Jerzego Kiełbasę oraz przedstawicieli rodziców.  

 Spotkanie rozpoczęło się obejrzeniem Jasełek 

pt. „Przyjdzie do Ciebie”, które dobrze wprowadziły 

w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Potem 

Ksiądz proboszcz odczytał Ewangelię i wszyscy po-

łamali się opłatkiem, składając sobie życzenia. 

Przy dobrym cieście i herbatce obecni loso-

wali „przyjaciela” – czyli osobę, którą będzie się ob-

darzało wsparciem i pomocą w najbliższym czasie. 

Tradycyjnie wręczono sobie również  prezent  - ma-

skotkę. 

Dnia następnego 22 grudnia – przed świą-

teczną przerwą w szkole Jasełka zostały przestawio-

ne uczniom klas drugich i trzecich. Pani Dyrektor 

składając życzenia, podkreśliła rodzinną atmosferę 

tych Świąt, spokój i bezpieczeństwo. 

Oby każdy z nas chciał przenosić pokój  

i radość Nocy Betlejemskiej w swoje życie.  

             

 
 

Finał Powiatowego Turnieju  
Piłki Koszykowej Dziewcząt  

w Łaziskach Średnich 
 

W dniu 11 stycznia 2007r., w Hali Sportowej 

Polonii Łaziska przy ul. Staszica w Łaziskach Śred-

nich, odbyły się mecze finałowe Powiatowego Tur-

nieju w Piłce Koszykowej Dziewcząt grupy gimna-

zjalnej powiatu mikołowskiego. Wejście do finału 

wywalczyły dziewczęta Gimnazjum z Ornontowic, 

Gimnazjum nr 1 z Łazisk Górnych, Gimnazjum  

nr 2 z Mikołowa i Gimnazjum z Orzesza. 

Dziewczęta z Gimnazjum w Ornontowicach zajęły 
III miejsce w naszym powiecie. 

 

Serdecznie gratulujemy!!! 
 

 

Finał Powiatowego Turnieju  
Piłki Ręcznej Dziewcząt  

w Łaziskach Górnych 
 

W dniu 22 stycznia 2007r., w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Łaziskach Górnych, odbyły się 

mecze finałowe Powiatowego Turnieju w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt grupy gimnazjalnej powiatu 

mikołowskiego. W finale walczyły: Gimnazjum  

z Ornontowic, Gimnazjum z  Łazisk Górnych, 

Gimnazjum nr 2 z Mikołowa oraz Gimnazjum  

z Orzesza. 

Zawodniczki Gimnazjum z Ornontowic są 

wielkimi entuzjastkami piłki ręcznej. Już od wrze-

śnia przygotowywały się do tego turnieju i, jak się 

okazało, przygotowania te okazały się bardzo sku-

teczne. 

Dziewczęta zajęły I miejsce, zostając tym 

samym mistrzyniami powiatu mikołowskiego. 

Radość ich była tym większa, że po raz pierwszy 

uczennice będą reprezentować nie tylko naszą 

szkołę, ale i cały nasz powiat w zawodach rejo-

nowych, które odbędą się w marcu, w Tychach. 

Serdecznie gratulujemy!!! 
 

 

Styczeń 

Ø  II miejsce w Turnieju Ligi Siatkówki Chłop-

ców w Ornontowicach, 

Ø  I miejsce w Powiatowych Zawodach w Ko-

szykówce Chłopców w Mikołowie, 

Ø  II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce 

Ręcznej Chłopców w Mikołowie, 

Ø  I miejsce w Powiatowym Halowym Turnieju 

Piłki Nożnej w Mikołowie 

Luty 

Ø  II miejsce w Rejonowych Zawodach w Ko-

szykówce Chłopców w Bieruniu. 

Serdecznie gratulujemy i  życzymy naszym chłopcom  

dalszych sukcesów!!! 
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W dniu 26 stycznia klasy pierwsze Gimnazjum 

udały się na wycieczkę do Panewnik. Uczniom towarzy-

szyła piękna, zimowa pogoda z lekkim przymrozkiem. 

O godz. 9
00

 uczniowie uczestniczyli w Mszy św. 

w pięknej Bazylice Ojców Franciszkanów z największą 

w Europie stajenką, podziwiając jej rozmiary  

i kunszt zbudowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Później obejrzeli żłóbek ruchomy i szopkę na 

placu kościelnym z żywymi zwierzętami. Miłym momen-

tem wycieczki było też wypicie herbatki w Domu Pro-

wincjonalnym Sióstr Służebniczek. 

Dodatkowo uczniowie mogli spotkać się  

z bratem Jordanem – Franciszkaninem udającym się na 

misje do Zambii, który krótko przybliżył pracę misyjną 

Ojców Franciszkanów. Pierwszoklasiści gimnazjum mo-

gli również zobaczyć wystawę misyjną z wieloma rekwi-

zytami zgromadzonymi z różnych krajów świata. 

 

 
 
29 i 31 stycznia w drugich klasach odbyły się 

warsztaty psychoedukacyjne. Zostały one przygotowane  

i przeprowadzone przez panią pedagog i psycholog   

z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mikołowie. 

Podczas zajęć uczniowie uczyli się, czym jest stres, jak 

rozpoznawać jego objawy, a co najważniejsze - jak umie-

jętnie z nim walczyć. Młodzież podczas warsztatów prze-

konała się, że sytuacje, które są trudne dla jednych, nie 

stanowią problemu dla drugich. Podobnie jest z rozłado-

waniem emocji. Część osób lubi aktywnie odreagować 

stres np. uprawiając sport, natomiast inni słuchają muzy-

ki lub czytają książki. Dzięki tym różnicom pomiędzy 

ludźmi, świat jest  bogatszy, a przez to ciekawszy do po-

znania i zrozumienia. 

 

 

       
 

 Już po raz szósty 24 stycznia 2007r.  

w Gimnazjum miała miejsce impreza środowisko-

wa Dzień Seniora.  

Zaproszeni dziadkowie mieli okazję zoba-

czyć program przygotowany specjalnie dla nich.  

W przedstawieniu brali udział uczniowie Zespołu 

Szkolno–Przedszkolnego, pod okiem p. Bożeny 

Kubicy oraz uczniowie Gimnazjum pod opieką  

p. Bożeny Kasprzyckiej i p. Sabiny Ziebura-

Kuduk. 

Motywem przewodnim spotkania była mi-

łość jako uczucie najważniejsze w życiu człowieka. 

Po raz pierwszy też na spotkaniu wykorzystano 

wiersze E. Stachury, poety, który w swych utwo-

rach zastanawiał się nad sensem ludzkiego życia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 stycznia br. w godzinach od 1630 do 1930 

w gimnazjum odbyła się dyskoteka karnawałowo – 

walentynkowa.  Opiekunami byli: p. S. Ziebura-

Kuduk, p. E. Florys, p. L. Łacheta, p. L. Piechoczek - 

Niezgoda. 

Młodzież jak zwykle licznie stawiła się na 

szkolnej imprezie, by w ten sposób pożegnać karna-

wał i zamknąć I semestr. Pewnym, ale dość sympa-

tycznym,  zaskoczeniem był dobór muzyki – tym ra-

zem gimnazjaliści postanowili bawić się  w rytmie 

polskich piosenek. Kto był na dyskotece i nie tracił 

czasu na podpieranie ścian, opuszczał szkołę zadowo-

lony. 
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Wyniki klasyfikacji z I semestru 2006/2007. 
 

Do gimnazjum w I semestrze roku szkolne-

go 2006/2007 uczęszczało łącznie 264 uczniów.  

Liczba uczniów bez ocen niedostatecznych wynosi 

238, co stanowi 90,2% ogółu uczniów.  

Oceny niedostateczne otrzymało 26 uczniów, co 

stanowi 9,8% wszystkich ocen wystawionych na 

koniec I semestru .  

W tym: 

- z jedną oceną niedostateczną było 13 uczniów, co 

stanowi 4,9 % ogółu uczniów. 

- z dwoma ocenami niedostatecznymi - 5 uczniów, 

co stanowi 1,9% ogółu uczniów. 

- z trzema ocenami niedostatecznymi – 3 uczniów, 

co stanowi 1,1% ogółu uczniów. 

- z czterema i więcej – 5 uczniów, tj. 1,9% ogółu 

uczniów. 

Jedna osoba została nieklasyfikowania, co stanowi  

0,4 % ogółu uczniów.  

Z roku na rok zwiększa się liczba ocen celu-

jących, w tym roku stanowią one około 4% wszyst-

kich ocen.  

Cieszy również bardzo duża liczba ocen 

bardzo dobrych, wystawiono ich 943,  co stanowi 

26% i dobrych – 871, co stanowi 24%.  
 

Średnia gimnazjum wynosi: 3,6 

 

Klasy z najwyższą średnią to:  

wśród klas pierwszych – Ib,  średnia – 3,8;  

wśród klas drugich – IIc,  średnia – 3,9; 

wśród klas trzecich – IIIb,  średnia – 3,9.  
 

Do klas o wysokich średnich należy również klasa IId, 

średnia tej klasy wynosi - 3,8.  

 
Wystawiono następującą liczbę ocen z zachowania: 
 

- 30 wzorowych, co stanowi 11% wszystkich ocen;  

- 90 bardzo dobrych, co stanowi 34% ogółu;  

- 88 dobrych, co stanowi 33% ogółu; 

- 40 poprawnych, tj. 15% ogółu; 

- 14 nieodpowiednich, tj. 5% ogółu; 

- 2 naganne, co stanowi 1% ogółu.  

 
Frekwencja w I semestrze wyniosła: 91,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE „ROKU JĘZYKA POL-
SKIEGO” w ramach kampanii  

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” 
W dniach  5-9 lutego 2007r. 

Rok 2006 ogłoszono „ROKIEM JĘZYKA 

POLSKIEGO”. W ciągu tego roku szczególną 

uwagę zwróciliśmy na polskich autorów literatury 

dla dzieci i młodzieży. Uwieńczeniem całorocznej 

akcji czytelniczej jest tydzień podsumowujący 

„ROK JĘZYKA POLSKIEGO” w Gminie Ornon-

towice w ramach kampanii „Cała Polska czyta 

dzieciom”. W imprezach uczestniczyły dzieci 

przedszkolne i szkolne oraz młodzież gimnazjalna, 

włączyli się także uczniowie szkoły ponadgimna-

zjalnej.  

§ Uczniowie gimnazjum wzięli udział  
w konkursie recytatorskim. Utwory Laure-

atów Literackiej Nagrody Nobla – Wisławy 

Szymborskiej i Czesława Miłosza recytowali  

w grupie starszej uczniowie klas szóstych szko-

ły podstawowej oraz przedstawiciele klas  

I gimnazjum: Joanna Spyra i Joanna Dryja oraz 

Wojciech Zientek. Wojtkowi gratulujemy 
zwycięstwa! 

§ W „KONKURSIE WIEDZY O ŻYCIU  
I TWÓRCZOŚCI POLSKICH LAURE-
ATÓW LITERACKIEJ NAGRODY NO-
BLA” brali udział uczniowie klas pierwszych  

i drugich klas gimnazjalnych oraz klas szóstych 

szkoły podstawowej : Ib – Damian Bakoń, Ic – 

Joanna Spyra, Id – Agnieszka Spyra, IIa – 

Aleksandra Stachewicz, IIb – Joanna Serafin, 

IId - Dominika Słaboń, VIb – Jan Adamczyk, 

VIc – Ewa Serafin. 

Największą wiedzą wykazali się: Joanna Sera-
fin, Dominika Słaboń i Agnieszka Spyra. Gra-
tulujemy!  

Rozdanie dyplomów i nagród miało miej-

sce 1 marca w bibliotece szkoły podstawowej  

w obecności wicedyrektorów: Gimnazjum w Or-

nontowicach p. Kornelii Osińskiej – Kurpas, Ze-

społu Szkolno – Przedszkolnego p. Bożeny Kubi-

cy oraz p. Marii Bończyk, gminnego koordynatora 

kampanii p. Marii Sitek oraz liderów – ze strony 

naszego gimnazjum p. Bożeny Kasprzyckiej.  
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 Rocznica Wyzwolenia 

Ornontowic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ludzie przyzwyczajeni do życia w wolnym kra-

ju często zapominając o podstawowych wartościach. 

Obce im jest poczucie odpowiedzialności za  własną 

Ojczyznę.  

Okazją do przypomnienia tego, co ważne, była 

rocznica wyzwolenia Ornontowic przez armię radziec-

ką i apel przygotowany z tej okazji przez klasę Ic i pa-

nią Elżbietę Lewicką. 

Na początek trochę historii, abyśmy mogli  

w pełni zrozumieć istotę wydarzeń sprzed lat. Jak 

wiemy, w 1939r. ministrowie spraw zagranicznych  

III Rzeszy Joachim Ribbentrop i Związku Radzieckie-

go Wiaczesław Mołotow podpisali tajny pakt, na mocy 

którego dokonano podziału sfer wpływów na terenie 

Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dla mieszkańców Ornontowic życie pod okupa-

cją niemiecką stało się koszmarem. Zaraz po przejściu 

frontu zaczęto wyłapywać i wywozić mężczyzn w głąb 

Rzeszy. Już 3 września zakazano używania języka pol-

skiego pod karą grzywny.  
 

Jedynym środkiem płatniczym stała się marka 

niemiecka. Wprowadzono kartki żywnościowe,  

a ludność nękano częstymi rewizjami  

w mieszkaniach, piwnicach i budynkach gospodar-

czych. 

Zmiany na arenie międzynarodowej sprawiły, 

że w 1945r. pojawiła się szansa wyzwolenia spod 

niemieckiego jarzma. Działania wojenne, w wyniku 

których wyzwolono Lesk, zapoczątkowane zostały 

przez Armię Czerwoną 12 stycznia. Na teren połu-

dniowej części Ornontowic radzieckie oddziały 

zwiadowcze dotarły w nocy z 26/27 stycznia 1945r. 

Główny zaś odwrót wojsk niemieckich odbywał się 

27 stycznia ulicą Gierałtowicką, a oddziały zmecha-

nizowane cofały się wzdłuż linii zabudowań, łamiąc 

płoty, przejeżdżając przez podwórza i ogrody. 

Niestety nie obyło się bez ofiar. Podczas wy-

zwalania zginęło 11 mieszkańców Ornontowic, któ-

rych ciała znajdowano w różnych częściach wsi. 

Pamięć ofiar uczestniczący w apelu uczcili minutą 

ciszy.  

Pamiętajmy o naszych przodkach, którzy wal-

czyli i ginęli w imię Polski. To dzięki nim teraz mo-

żemy żyć w wolnym i suwerennym kraju.  

 

 
 

 
 
 
 

 

31 stycznia uczniowie naszego gimnazjum wy-

jechali do kina Cinema City w Rudzie Śląskiej na cie-

szący się sporą popularnością film pt. „Eragon”. Tytu-

łowy Eragon to szesnastoletni chłopak, który znajduje 

smocze jajo. Gdy z jaja wylęga się mały smok, Eragon 

ucieka wraz z nim z domu i wyrusza w świat na spo-

tkanie wielkiej przygody. Najbardziej baśniowa postać 

powieści - latający smok Saphira - przybywa z najbar-

dziej cenionych i jednocześnie z najbardziej zaawan-

sowanych technologicznie studiów efektów specjal-

nych. Przez ponad dwa tysiąclecia smoki - w zależno-

ści od miejsca i czasu - były obiektem miłości, lęku  

a nawet kultu. To film z gatunku fantasy, tak bardzo 

lubianego przez młodego widza. Szybka akcja, szereg 

przygód, niesamowite efekty specjalne, komputerowa 

animacja. Z pewnością i naszej młodzieży przypadł do 

gustu.  
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Święto wywodzi się z kultury anglosaskiej, 

ma ponad pięciowiekową tradycję, a święty Wa-

lenty patronuje mu od około XV wieku. 

Dlaczego w tym dniu, za patrona chorych na epi-

lepsję i choroby umysłowe obrano także patronem 

zakochanych? Może dlatego, że stan uczuciowy 

zakochanych niezależnie od ilorazu inteligencji, 

płci i wieku chwilami przypomina umysłową cho-

robę? Być może ma też symboliczny związek  

z okresem godowym ptaków łączących się w pary, 

który na Wyspach Brytyjskich przypada na ten 

właśnie czas? Para gołębi przecież także stała się 

symbolem zakochanych 

W dniu świętego Walentego wyrażanie 

uczuć ma charakter świąteczny, a zwyczaj choć 

przypisywany głównie zakochanym, obejmuje 

okazywanie ich także osobom tej samej płci a ko-

chanym przez nas. 

Drobne symboliczne prezenciki zwane 

Walentynkami ofiarowuje się zwykle anonimowo, 

na pamiątkę legendy podpisując jedynie "Twój 

Walenty" czy "Twoja Walentynka". 

Walentynki w Polsce nie mają jeszcze 

swojej tradycji, powszechniej znane od lat 90-

tych, napotkały silny opór części społeczeństwa 

niechętnie patrzącego na wdrażanie w polską kul-

turę obcych zwyczajów. Tym bardziej niechęć 

wzbudza skomercjalizowana forma, w której się je 

podaje w krajach anglosaskich i z czego wzorce 

zaczyna czerpać rodzimy przemysł. Niemniej sa-

ma idea Święta Zakochanych (a może kochają-

cych?) jest sympatyczna. 

Może tylko kolejnego zezowatego plusza-

ka z uczepionym plastikowym serduszkiem warto 

zamienić na urodziwy owoc czy jedną pąsową ró-

żę, a kiczowatą kartkę czy SMS-a zastąpić praw-

dziwą poezją? I chociaż wartości uniwersalne ja-

kimi są miłość i przyjaźń pielęgnować należy sta-

le, bez szukania pretekstu dla słowa "kocham", 

dlaczego nie zaakceptować dnia okazywania 

uczuć? 

Wszak łakną ich wszyscy, niezależnie kto i w ja-

kim dniu im patronuje. 

 

 

 

Gdy byliśmy blisko siebie 
Popatrzyłem raz na Ciebie 
Zobaczyłem Twoją twarz 
I że ładne oczy masz 
Pokochałam usta Twe 
Chciałam, aby były me. 
Gdy spojrzałam jeszcze raz 
Chciałam patrzeć cały czas. 
Choć spojrzenia krótko trwały, 
Spodobałeś mi się cały. 
Wszystko w Tobie miłe jest, 
Każdy uśmiech każdy gest. 
Za ten wiersz nie gniewaj się 
Bo naprawdę kocham Cię.  

 

 

 

 

 

W świadomości społecznej Polaków panu-

je dość powszechne przekonanie, że obchodzony 

8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet został 

wymyślony przez komunistów. I faktycznie,  

w PRL, a jeszcze bardziej w Związku Radziec-

kim, był on jednym z najbardziej celebrowanych  

i obchodzonych świąt.  

W rzeczywistości początki Międzynaro-

dowego Dnia Kobiet, choć wywodzące się z sze-

roko pojętych tradycji lewicowych, nie miały  

z komunizmem nic wspólnego. Święto to bowiem 

po raz pierwszy obchodzone było nie w ZSRR,  

a w najbardziej kapitalistycznym kraju świata –  

w Stanach Zjednoczonych. 

W Polsce Święto Kobiet zostało zauważo-

ne dopiero po drugiej wojnie światowej. W dniu 

tym, w okresie PRL, kobietom w zakładach pracy 

składano życzenia i wręczano prezenty (rajstopy, 

mydło, kawę) – i – pojedynczego tulipana. 
 

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci  
życzenia, wszystkiego najlepszego, 
 dużo szczęścia, by w każdym dniu roku  
uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo  
często, jak w tym dniu.  
Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom  
nieznana, uprzejma, czuła, tkliwa,  
przez wszystkich kochana. 
 

 

  

 

 

 

 


