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Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca. Ustanowione zostało w 1910 r, jako wyraz 
szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Oczywiście korzenie tego święta znajdują się  

w starożytności. W Rzymie obchodzono 
Matronalia. Było to święto przypadające na 
pierwszy tydzień marca, związane z początkiem 
nowego roku, macierzyństwem  
i płodnością. Z okazji tego święta mężowie 
obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich 
życzenia. Obecnie święto podobnie jest 
obchodzone. Panowie składają nam kobietom 
życzenia i starają się w tym dniu przygotować jakąś 
niespodziankę. W tym roku w naszej szkole 
chłopcy przygotowali inscenizację i zabawę, na 
które zaprosili płeć piękną. Przedstawili wykład na 
temat „Różne typy kobiet”. Najwięcej emocji 

wywołała „Randka w ciemno”, gdzie wybierającą była 
tajemnicza postać, którą okazała się p. Wicedyrektor. 
Program przeplatany był popularnymi piosenkami 
wspólnie śpiewanymi. Przy okazji okazało się, że w 
szkole jest nieodkryty dotychczas talent. Nasz kolega 
Darek Stasiak świetnie śpiewa. Wspaniałą zabawą było 
głośne śpiewanie znanych piosenek wraz z chórkiem 
szkolnym. Impreza ogromnie się podobała. Dziękujemy, 
wam chłopcy, za życzenia i słodkie „co nieco” .  

Op. Martyna Wiśniewska 
 
 
 
 

 
 

...to tytuł tegorocznego konkursu fryzjerskiego,  
w którym uczestniczyły cztery nasze koleżanki  
z kl. III b. Pierwszy etap odbył się  w naszej szkole  
i wyłonił cztery reprezentantki do drugiego etapu.  
Tematem przewodnim były fryzury inspirowane 
baśniami. Każda z uczestniczek przygotowała fryzurę 
według swojego pomysłu. Zabiegom fryzjerskim 
poddały się uczennice młodszych klas. Jury, pod 
kierunkiem p. Dyrektora miało bardzo trudne zadanie, 

ponieważ 

zaprezentowane 
przez modelki 

koafiury (fryzury) były niezwykle pomysłowe  
i starannie wykonane. W  konkursie uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział po raz drugi. W drugim etapie, który odbył się w 
Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku, wzięły udział:  
Anna Gwardzińska, Ewelina Słupska, Magda Nowak, Emilia 
Jabłońska. W klasyfikacji końcowej Ania Gwardzińska zajęła  
III miejsce, za wykonanie fryzury „Gwiazda z księżyca”, fryzurę 
tę prezentowała uczennica klasy I Patrycja Staniuk.   

 
Op: Justyna Grabowska

 

Uczestniczki konkursu z p. dyrektor  
i nauczycielem  zawodu 

Finalistki konkursu 


