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Dzień Kobiet, tradycyjnie uświęcony czerwonym goździkiem i rajstopami, 
odszedł do lamusa. Zaczyna się nowe świętowanie. A co to oznacza w wypadku 
klasy 1b? Dużo. Po pierwsze, wspaniali chłopcy, z jeszcze wspanialszą Trójcą 
Klasową, wręczają wszystkim dziewczynkom po doniczce żonkili, a 
wychowawczyni wielki bukiet czerwono-żółtych tulipanów. Po drugie, na 
stołach pojawiają się wspaniałe ciasta dla wszystkich, bez względu na wiek i 
płeć. Po trzecie, tradycyjnie już popełniamy okolicznościową gazetę klasy 1b. 

Tym razem odpowiedzi na pytania udzielali wszyscy: dziewczynki i chłopcy. 

Co według was oznacza Dzień Kobiet? 

Zdaniem Oskara, jest to dzień w którym dziewczyny świętują i denerwują 
chłopaków. Według Mateusza, to dzień w którym wolno ciągnąć dziewczyny za 
włosy. Fryderyk stwierdził, że to dzień w którym jego narzeczona świętuje. 
Janek zarzekał się, że w tym dniu jego tata robi dziewczynom prezenty, a Filip, 
że dziewczyny rządzą. Paula uważa, że to dzień w którym dziewczyny się 
cieszą, Klara, że w tym dniu wariują, a Marysia, że dostają kwiaty, prezenty i 
życzenia. 

Jak się czułyście, kiedy zostałyście potraktowane przez kolegów już jak 
kobiety? (pytanie tylko do dziewczynek) 

Marysia stwierdziła, że poczuła się bardzo dorosła i odpowiedzialna za siebie. 
Anielka poczuła się coraz większa i mądrzejsza. Lena poczuła się tak, jakby 
miała w klasie narzeczonego, Ninka poczuła się szanowana i ważna, a Paula 
jakby miała zaraz wyjść za mąż. Patrycja czuła, że co sekundę dorasta, a Zuzia 
po prostu dobrze. 

Co jest pozytywnego (dobrego) w byciu kobietą? (pytanie tylko do dziewczynek) 

Zdaniem Ninki to, że chłopcy je szanują i że dziewczynki są delikatne. Zuzia 
uważa, że ważny jest fakt, że mogą urodzić dziecko. Według Klary - możliwość 
chodzenia na randki. Zdaniem Leny, możliwość kupowania ciuchów bez opieki. 
Patrycja uważa za cenne malowanie paznokci, Anielka farbowanie włosów, 
Marysia, że można czuć się odpowiedzialną. Paula stawia na możliwość wyjścia 
za mąż. 



Co odróżnia dziewczyny od chłopaków? 

Zdaniem Filipa brak siusiaka, według Mateusza mruczenie pod nosem, a 
Fryderyka – plotkowanie. Oskar i Jaś uważają, że odróżnia dziewczyny to, że 
sprzątają po chłopakach (Oskar), oraz w domach (Jaś) 

Czy dobrze jest być dziewczyną? (pytanie tylko do dziewczynek) 

Anielka uważa, że bardzo dobrze, bo można chodzić na szpilkach. Według 
Klary można urodzić dziecko, a Pauli – nie idzie się na wojnę jak chłopcy. 
Patrycja uznała za cenne to, że nie trzeba strzelać z pistoletu, a Marysia, że nie 
muszą strzelać z łuków. Lena dopatrzyła się negatywu w byciu kobietą: nie 
może się przyzwyczaić do strasznych rzeczy np. szczurów. 

Czy to dobrze, że są dwie płcie? 

Zdaniem Oskara dobrze, bo można mieć siostrę, a poza tym, ma kto sprzątać w 
domu. Według Patrycji i Leny chłopcy mogą nauczyć dziewczyny wielu rzeczy. 
Paula uważa, że dobrze jest mieć brata, bo pożycza auta, ale te gorsze. Fryderyk 
uznał, że dziewczyny są konieczne, bo przy nich lepiej jest się uczyć. Jaś uważa, 
że dobrze, że są kobiety bo to one rodzą dzieci. Filip uważa, że chłopcy umieją 
robić więcej rzeczy niż dziewczyny. 

Jaki masz ideał chłopaka? (pytanie tylko do dziewczynek) 

Zdaniem Leny chłopak powinien być silny, bronić jej, być dla niej miły i 
cierpliwy. Nie zaszkodzi jeśli będzie jeszcze fajny.  Marysia obiecała solennie, 
że poda  ideał chłopaka za 20 lat, nie wcześniej... Paulina stwierdziła, że ideał 
chłopaka to…Hubert bo jest taki fajny, lubi ją, jest ładny i kulturalny. 

Jak byście chciały spędzić Dzień Kobiet? (pytanie tylko do dziewczynek) 

Lena chciałaby spędzić ten dzień na placu zabaw, Marysia – z rodziną, Klara na 
randce z ulubionym chłopakiem. Nina chciałaby być z towarzystwem i być cały 
czas uśmiechnięta, a Paula spędzić czas na randce z Hubertem. Anielkę 
ucieszyłaby kasa od chłopaka na modne ciuchy. Zuza chciałaby spędzić ten 
dzień bez szkoły i lekcji. 

Cóż, widać, że bycie kobietą to nie jest łatwa sprawa. Zgodnie przyznają to 
dziewczynki i chłopcy, no może między wierszami… 
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