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„Kobieta jest arcydziełem wszechświata”. 
Niech każda z Was o tym pamięta, 
Nie tylko w dniu Waszego święta. 

Chanel, Dior i Prada, 
Przecież życie to wieczna parada! 

Więcej torebek i nowe szpilki, 
Polujcie na nie niczym waleczne wilki. 

Na kosmetykach też nie oszczędzajcie, 
Kolorami szarą codzienność ozdabiajcie. 

Życzymy Wam również,  
Aby paznokcie się już nie łamały. 

A Wasze torebki w wiecznym porządku trwały. 
Bądźcie silne, pewne siebie. 

We własnej skórze czujcie się jak w niebie. 
Płeć żeńska to nie tylko piękno, ale też i siła. 

Łamcie serca wielu. 
Nie martwcie się wagą, wiekiem i zmarszczkami.  

Kochajcie czekoladę, kwiaty i bale. 
   I pamiętajcie:  

Nie zmieniajcie się wcale! 
 Kobieta jest jak Noc ~ Zapowiada dzień... 

Kobieta jest jak Gwiazda ~ Spełnia życzenia... 
Kobieta jest jak Rzeka ~ Nie ogląda się za siebie... 
Kobieta jest jak Ogień ~ Niszczy złudzenia... 
Kobieta jest jak 6 w ToTka - Jedna jedyna na całe życie 
Kobieta jest jak Ferrari z salonu - Nigdy nie zawodzi 
Kobieta jest jak Szampan ~ Uderza do głowy... 
Kobieta jest jak Magnes - Przyciąga i odpycha... 
Jesteś Kobietą, więc bądź Sobą!  

Ten numer CHIMERY w całości poświęcony jest  KOBIETOM. Tym  wkraczającym w dorosłość 
 oraz tym dojrzałym. Dowiecie się CAŁEJ PRAWDY o kobietach. Przyjemnej lektury. 
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6:00- dzwoni budzik. Zabawne, jak w ciągu zaledwie 
ułamka sekundy, moja ulubiona piosenka, którą usta-
wiłam jako dzwonek, aby zacząć po-
zytywnie dzień, zmienia się w po-
strach rodem z najgorszych koszma-
rów. Każda kolejna zwrotka przypra-
wia mnie o mdłości i ból głowy. Moje 
senne, ociężałe powieki nie pozwala-
ją na otworzenie oczu. Przeklęta gra-
witacja. Po omacku szukam telefonu, 
by nacisnąć opcję 'drzemka'. Natra-
fiam na miękką poduszkę. Wyciągam 
dalej rękę i znowu pudło- sterta ksią-
żek, z których uczyłam się do trzeciej 
nad ranem. Wreszcie komórka. Misja 
zaliczona. Ponownie zwijam się  
w kłębek, nasuwam kołdrę na głowę             
i rozkoszuję się ostatnimi sekundami 
szczęścia oraz błogiego snu.  
 
6:40- zaspałam. Nie zdążę umyć włosów. Wiem, że to 
zwiastun ciężkiego dnia. Nagle wszystkie błahe pro-
blemy osiągają gigantyczne rozmiary. Nie da się funk-
cjonować ze źle ułożonymi włosami. Jestem skazana 
na porażkę.  

7:00- pora na makijaż. Krem, podkład, puder, tusz         
do rzęs. Po cichu, trzykrotnie powtarzam kolejność 
mojego codziennego rytuału, aby w porannym amoku 
niczego nie pominąć. Trzęsącą się ręką chwytam pę-
dzelek do pudru, w drugiej trzymam małe, srebrne pu-
dełeczko z kosmetykiem. Świetnie, grawitacja ponow-
nie daje się we znaki. Zawartość leży rozsypana             
na podłodze. Lekko się uśmiecham, ponieważ              
dostrzegam zabawny paradoks: puder jest jak moje 
dzisiejsze chęci do życia- w totalnej rozsypce.  

7:15- szafa. Najcięższy etap poranka kobiety. Zapa-
lam światło, aby lepiej dostrzec zawartość, uginają-
cych się od masy ciuchów, półek. Nieważne  ile mam 
ciuchów- zawsze czegoś brakuje i nigdy nie mam co 
na siebie włożyć. Trzy sukienki, które kupiłam jako 
antidotum na poranne rozterki, nagle stają się do ni-
czego. Nigdy ich nie założę. W portfelu pustka,          
w szafie pustka. Błędne koło. Zastanawiam się czy 
oszczędnością czasu nie będzie modlitwa. Może świę-
ci szybciej zdecydują za mnie w co się ubrać. 

7:30- czas wyjść. W pośpiechu wkładam do torebki 
wszystkie rzeczy będące w zasięgu moich rąk. Notat-
nik, balsam do ust, okulary, zapasowe skarpetki.  

Nigdy nie wiadomo, co się przyda. Liczę na to, że tym 
razem niczego nie zapomnę. Nadzieja matką głupich, 

ale wszystkie swoje dzieci 
kocha, czyli mam jakieś 
szanse. 

7:40- szybki powrót do do-
mu. Z pośpiechu zapo-
mniałam telefonu. Kolejna 
przeszkoda- nie mogę zna-
leźć kluczy, które przed 
chwilą wrzuciłam do bez-
dennej torebki. Złośliwość 
rzeczy martwych. Czy coś 
może jeszcze pójść nie 
tak? Odetchnęłam z ulgą, 

znalezione. Wyciągając przedmiot moich poszukiwań, 
by otworzyć drzwi, zauważam, że złamałam pazno-
kieć. Przedwczoraj spędziłam dwie godziny u kosme-
tyczki. Długo nie nacieszyłam się moimi idealnymi   
hybrydami. 

7:45- ponownie wychodzę z domu. Przyjaciółka przy-
słała mi SMS. Przypomina o dzisiejszych zakupach. 
Przed oczami staje mi wizja czterech godzin w przy-
mierzalniach i zakładanie 20 par spodni, tylko po to, 
aby dojść do wniosku, że i tak w niczym dobrze nie 
wyglądam. Po raz kolejny zmarnuję trzy dni życia           
na dietę. Myśl o waflach ryżowych na śniadanie                    
i szpinaku na kolację całkowicie mnie dobija. Czy da 
się być kobietą i nie zwariować? Poszukam odpowie-
dzi na to pytanie,  jedząc pyszne ciasto.                          
Może nie muszę być idealna?       

 

Poranek z życia kobiety 

Dzień kobiet 

N.S. 
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OD SUFRAŻYSTKI DO FEMINISTKI 

Przez wiele lat prawa kobiet były uznawane                  
za temat tabu. Uważano, że powinny one jedynie 
wywiązywać się z obowiązków wobec męża.  
Nasze praprababki mogły tylko pomarzyć                 
o samorealizacji, karierze zawodowej czy nieza-
leżności, a każda ich decyzja musiała być zaak-
ceptowana przez małżonka, który był jedynym 
żywicielem rodziny. Mężczyzna miał także pra-
wo egzekwować od swojej żony wypełnianie 
małżeńskich obowiązków, czasem nawet bez 
względu na jej wolę. Obecnie na szczęście pozy-
cja kobiet w społeczeństwie przedstawia się nieco 
inaczej, ale trzeba mieć świadomość, jak długą 
drogę pokonały, aby z zahukanych i często bez-
wolnych istot przeobrazić się w świadome swojej 
wartości, samodzielne jednostki. 
O początkach ruchu emancypacyjnego można 
mówić już na przełomie XVIII i XIX wieku.  
W tamtym okresie kobiety praktycznie nie istnia-
ły w życiu publicznym, więc za równouprawnie-
niem jako pierwsi opowiedzieli się mężczyźni. 
Wybitni myśliciele tamtej epoki, tacy jak Denis 
Diderot, Wolter czy Monteskiusz głosili pogląd, 
iż różnice między kobietą a mężczyzną nie wyni-
kają z naturalnie uwarunkowanej niższości płci 
pięknej, ale z odmiennego wychowania chłopców 
i dziewczynek, nierównego dostępu do edukacji  
i wpajania im wzorców zachowań, które ukazują 
kobietę jako kogoś, kogo bezwzględnym obo-
wiązkiem jest podporządkowanie się woli naj-
pierw ojca, a potem męża. Drugim bodźcem ma-
jącym wpływ na zmianę sposobu postrzegania  
płci pięknej była sytuacja ekonomiczna, która 
zmusiła część kobiet do podjęcia pracy zarobko-
wej, dzięki czemu ich zależność finansowa od 
mężczyzn  została ograniczona. Pierwszym ugru-
powaniem, o którym warto wspomnieć przybliża-
jąc historię emancypacji kobiet jest niewątpliwie  
Kobiece Towarzystwo Antyalkoholowe Stanu 
Nowy Jork utworzone przez Susan Anthony i Eli-
zabeth Cady Stanton. Działaczki tej organizacji 
miały na celu doprowadzenie do uznania pijań-
stwa jako prawnej podstawy do uzyskania                    
rozwodu.  

Był to przełom, gdyż do tej pory mężczyźni nie zwraca-
li uwagi na konsekwencje swoich wybryków, a ich mał-
żonki same musiały radzić sobie z ich agresją lub alko-
holizmem. Dzięki staraniom tej organizacji w 1860 ro-
ku uchwalono  ustawy o prawie posiadania własności 
przez kobiety zamężne. Kolejnym niezwykle istotnym 
ugrupowaniem były sufrażystki, które pojawiły się  
w Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku. By-
ły one założycielkami organizacji WSPU (Women’s 
Social and Political Union). Sufrażystki chciały zmienić 
prawo rodzinne na bardziej korzystne  z punktu widze-
nia kobiet oraz wywalczyć dla nich prawa wyborcze. 
Ze względu na sposób działania wyodrębniły się dwa 
nurty tego ruchu. Mniej spektakularnym, ale odnoszą-
cym największe sukcesy był ruch konstytucjonalistek, 
które wywierały naciski w formie politycznej i w for-
mie obywatelskiego nieposłuszeństwa.  Mniej skutecz-
ne, ale z pewnością o wiele bardziej widowiskowe były 
poczynania radykałek, będących później symbolem 
walki o prawa kobiet. Jedną z najsłynniejszych przed-
stawicielek była studentka Oksfordu, Emily Davidson. 
Dziewczyna ta, mimo bezsprzecznych osiągnięć  
w swojej dziedzinie, nie otrzymała należącego się jej 
stopnia naukowego jedynie ze względu na płeć. Jej 
oburzenie tym jawnym przejawem dyskryminacji  za-
owocowało wieloma kontrowersyjnymi zachowaniami, 
takimi jak  pobicie mężczyzny, strajk głodowy w wię-
zieniu, nieudana próba samobójcza i rzucenie się pod 
kopyta konia, na którym jechał król Jerzy V. Ważnym 
momentem w historii walki  o równouprawnienie był 
koniec I wojny światowej. Podczas tworzenia konstytu-
cji odradzających się państw umieszczano tam również 
zapisy dotyczące praw kobiet. Jako pierwsze prawo wy-
borcze uzyskały w  1869 roku mieszkanki Wyoming      
w Stanach Zjednoczonych. Polki doczekały się tego 
momentu dopiero w 1918 roku.  

Dzień kobiet 
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Kobiety w tym okresie wywalczyły również dostęp            
do edukacji i prawo do dowolnego  dysponowania swo-
imi zarobkami. W XX kobiety zaczęły również intereso-
wać się takimi tematami jak prostytucja, przemoc wobec 
kobiet, niechciane ciąże czy praca w gospodarstwie do-
mowym. Dążono przede wszystkim do zmiany światopo-
glądowej i zacierania różnic między męskością i kobieco-
ścią. Z tamtym okresem mogą się nam kojarzyć słynne, 
choć w rzeczywistości nieprawdziwe akcje palenia stani-
ków oraz innych atrybutów kobiecości. I choć prawdą 
jest, że kobiety rzeczywiście urządzały marsze, podczas 
których pozbywały się tego typu przedmiotów, to jednak 
żaden biustonosz nigdy nie został strawiony przez pło-
mienie. Mimo budzenia wielu kontrowersji, feministkom 
z tamtego okresu udało się stworzyć sieć organizacyjną 
grup samopomocy, której celem miało być wzajemne 
wspieranie się kobiet we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego i politycznego, co było manifestem jedności 
i determinacji działaczek walczących o równouprawnie-
nie. Choć obecnie sytuacja kobiet w społeczeństwie wy-
gląda o niebo lepiej, niż przedstawiała się w ubiegłych 
stuleciach, to wciąż nie można mówić jednak o całkowi-
cie równym traktowaniu kobiety i mężczyzny. Lwia część 
mężczyzn (ponad 20%) wcale nie bierze udziału w pro-
wadzeniu domu, a zatrważająca większość społeczeństwa 
wychodzi z  założenia, że pielęgnacja i opieka nad dzieć-
mi to obowiązki wyłącznie kobiety.  

Również kwestia zarobków kobiet nadal pozosta-
wia wiele do życzenia. Pracownik płci żeńskiej 
zarabia 21-30% mniej niż pracownik płci męskiej 
na tym samym stanowisku, mający te same kwali-
fikacje i umiejętności. Można także zaobserwo-
wać efekt szklanego sufitu, czy niewidzialnej ba-
riery utrudniającej kobietom obejmowanie naj-
wyższych i najlepiej płatnych stanowisk. Bariera 
jest nazywana niewidzialną, ponieważ oficjalnie 
jako przyczyny utrudniania obejmowania tych 
stanowisk przez płeć piękną wymieniane są zu-
pełnie inne powody.  
W dzisiejszych czasach feministki nadal prężnie 
działają i mimo tego, że pozostało im jeszcze  
do pokonania bardzo dużo kulturowych, społecz-
nych i ekonomicznych przeszkód, to cały czas 
walczą o równy dostęp do rynku pracy i płac ade-
kwatnych do swoich kwalifikacji. Próbują podwa-
żać tradycyjne wzorce i kreować nowe, aby uła-
twić życie nie tylko sobie, ale także swoim                 
córkom i wnuczkom.  
 
 

Dzień kobiet 

W.T. 
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Sierotka Marysia 
To kobieta wiecznie zakręcona, niezorganizowana, żyjąca we wła-
snym świecie. Ciężko jest jej dostosować się do otaczającej rzeczywi-
stości. Nigdy nie wyrabia się na czas, na jej drodze piętrzą się proble-
my. Podarte spodnie, poplamiona kawą koszula, dziurawe rajstopy - 
to codzienność. Często szuka kluczy do mieszkania oraz tradycyjnie 
kluczyków do samochodu, ale nawet jeśli je znajdzie, to nie ma blade-
go pojęcia, gdzie zaparkowała auto.  
Przyciąga mężczyzn o podobnej osobowości. 
 
Perfekcyjna Pani Domu 
Zawsze wszystko ma perfekcyjnie 
poukładane. Każdego dnia wygląda 

nienagannie: makijaż starannie zrobiony, włosy uczesane, ubranie 
schludne i eleganckie. Myśl o bałaganie i nieporządku paraliżuje ją. Nie 
wie,  jak wygląda kurz. W wolnych chwilach układa książki i przyprawy 
alfabetycznie. Ubrania w szafie ma ułożone kolorami i podzielone na 
każdą porę roku. Uwielbia gadżety, nawet te najmniej przydatne. W to-
rebce tylko ten typ kobiety ma porządek. :) Taka kobieta może liczyć na 
spotkanie niezwykłego  
sportowca…:) 

 
 
Plotkara  
Która kobieta nie uwielbia plotek? Jednak Plotkara jest mistrzynią           
w tej dziedzinie. Wie wszystko o wszystkich: córce sąsiadki, prabab-
ci wujka koleżanki z podstawówki. Nawet nie wiesz o jej istnieniu, 
ale ona może o tobie wiedzieć bardzo wiele. Zapamiętuje każdą su-
kienkę z imprezy, żeby potem móc powiedzieć nieobecnej przyja-
ciółce, kto jak wyglądał. Uwielbia dzielić się z nią wszystkimi wiado-
mościami. Łatwiej jest jej zapa-
miętać, kiedy znajoma założyła 
niemodną koszulę, niż kiedy 
urodziła się jej mama. Wyznaje 

zasadę, że plotka         to plotka  i wszystko… 
 
Matka Polka 
Kobieta, która ponad wszystko stawia swoje dzieci.                             
Jest zapracowana, rzadko kiedy znajduje czas dla siebie. Każdy jej 
dzień jest monotonią - pranie, prasowanie, gotowanie. Matka Polka 

postrzegana jest jako osoba, która nie 
przywiązuje wagi do swojego wygladu, jednak ma ona swój urok osobisty (jak 
każda kobieta!).  Jej ogromną zaletą jest nieugięta postawa.  
 
Kobieta sukcesu 
Kobiety te często są pracoholiczkami i wydaje się, że nie mają wystarczająco 
dużo czasu dla swojej rodziny. Często odwołują spotkania z przyjaciółmi,                 
aby mieć więcej czasu na naukę bądź pracę.To osoby eleganckie,  pewnie 
kroczące przez życie.  Nienagannie ubrane ( wysokie szpilki, dobrze skrojony 
garnitur,). Makijaż niemalże perfekcyjny (usta w kolorze krwistej czerwieni). 
Jednak kiedy wracają do domu, zmywają idealny makijaż, zakładają 
ulubione wygodne ubrania, siadają przed telewizorem, który, niestety, 

Mówi się, że wszystkie kobiety są takie same. Jednak czy taka jest prawda? 
Szalone, ciche, płaczliwe, pewne siebie, stanowcze, wierne, ambitne.  

Którą z tych kobiet jesteś ??? 

TYPY KOBIET 

Dzień kobiet 

P.G. 
J.M. 
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Dzień kobiet 
Najsłynniejsze kobiety świata 

 
 
 
 

 
 
 
 

Świat  wiele im zawdzięcza, każda z nich była wielką indywidualnością.  

 
Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również 

dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające                             
jak czarodziejska baśń.  

Być potężnym – to tak samo  
jak być damą. Jeśli musisz zapewniać,  

że nią jesteś – to nie jesteś. 

Nigdy nie mogłam pogodzić się                
z kreowaniem mnie na symbol seksu.           
Z seksu uczyniono przedmiot. Nienawi-
dzę myśli, że mam być przedmiotem. 

Kobieta ma tyle lat, na ile zasługuje.   Kobieta musi mieć dwie  
rzeczy: klasę i bajeczny urok.  

 Kobieta, która nie ma            
swoich ulubionych perfum, 

jest jak kobieta bez               
przyszłości.   Jestem sama                             

z moimi milionami.  

Ludzie postępują          
nierozumnie,                  
nielogicznie                        

i samolubnie . 
Kochaj ich mimo 

wszystko. 
 

  Nie czekaj              
na przywódców; zrób 

to sam,                  
człowiek człowiekowi. 
 
Nie dopuść nigdy, aby 

ludzie po spotkaniu          
z tobą nie odchodzili 
trochę szczęśliwsi. 

Chciałabym być                 
królową w ludzkich ser-
cach, ale nie widzę się 

jako królowa  
tego kraju.  

 
W jednej chwili byłam  

nikim. W następnej byłam 
księżną Walii, matką,   

zabawką mediów                     
i członkiem tej rodziny,            
a to stanowczo za dużo 

do zniesienia dla jednego 
człowieka.  J.A. 

W.W. 
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1. Wieczne niezdecydowanie.                                         
Jednym z najczęściej spotykanych i jednocześnie 
najbardziej irytujących zachowań u kobiet jest ich 
niezdecydowanie. Brak zdolności wyboru jednej  
z dostępnych opcji. Problemy piętrzą się 
od samego poranka:                                                                     
-Co zjeść na śniadanie ? 
-Co mam na siebie włożyć ? 
-Na jaki makijaż postawić ? 
-Co powiedzieć na powitanie ? 
I pozostają aż do wieczora…  
-Co przeczytać na dobranoc ? 
Mężczyźni mają wyższy poziom testo-
steronu niż kobiety, co pozwala im przy-
stąpić do natychmiastowego działania. 
Panowie koncentrują się na jednej           
myśli, odrzucając niepotrzebne możliwości. 

2. Mężczyzna powinien umieć czytać w myślach.     
Mężczyzna jest jak pies (może to mało fortunne po-
równanie), lubi i rozumie jasne sytuacje, proste po-
lecenia. Jak wiemy, co mamy zrobić, to w porządku, 
a jak nie, to się denerwujemy, czujemy strach i bez-
radność. Jest kilka nagminnie używanych przez 
Was fraz, które doprowadzają nas do białej gorączki 
i zazwyczaj zapowiadają burzę. "Rób, jak uważasz", 
"Nic się nie stało", "A jak myślisz?!" - klasyki. I nie 
mówcie, że nie! 

3. Komplementowanie jako utwierdzanie                        
płci pięknej w doskonałości.                                    
Te codzienne pytania: "Zależy Ci na mnie?", 
"Kochasz mnie?", "Podobam Ci się jeszcze?" … 
Można uniknąć powtarzania ich w nieskończoność. 
Dlaczego nie wystarczy, gdy raz czy dwa razy 
dziennie powiemy:  „Kocham Cię” albo „Ślicznie  
wyglądasz” ? 

4.Wścibstwo zakrawające  na  wydział śledczy. 
Tym razem chodzi o pytania typu: "Co robisz?",               
"Z kim jesteś?", "Co jesz na obiad?". Niby normalna 
sprawa tylko, że jeśli dostaje się 10 takich pytań 
dziennie i w dodatku o jednakowo infantylnej treści, 
to nawet najspokojniejszy człowiek zacznie odczu-
wać znużenie zamieniające się w złość.                          
Zapomnij jeszcze odpisać na jedno z nich, to już 
kaplica, na pewno siedzisz z inną i zdradzasz. :)  

 

5. Emocjonowanie się bzdurami.                              
Zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy wywołują 
dość duże emocje, sami głośno krzyczymy, ogląda-
jąc trzymający w napięciu mecz, więc rozumiemy 

piski kobiet na koncer-
tach, gdy wychodzi ich 
idol. Jednak nasze zrozu-
mienie znika, gdy widzi-
my ogromnie podekscy-
towaną kobietę, która 
kupiła nowy lakier do pa-
znokci. To właśnie wtedy 
mamy ochotę wyczaro-
wać jakiś teleport i prze-
nieść się na Marsa.          
No, jak można aż tak 

emocjonować się takimi błahostkami ? Mogę zrozu-
mieć ponadto emocje na widok bardzo dawno niewi-
dzianej koleżanki, natomiast jeśli właśnie mijacie się  
czterdziesty raz , bo uczęszczacie do jednej szkoły, 
to może wystarczy uśmiech ? 

6 . Brak jakiejkolwiek orientacji w terenie.                 
Usiłowanie uzyskania informacji od kobiety, gdzie 
obecnie się znajduje, graniczy z cudem (chyba, że 
jest to galeria handlowa, tam, nie wiadomo czemu, 
ich GPS'y działają doskonale). Na samą myśl, że 
mam zapytać się, jak dotrzeć do punktu B z punktu 
A, robię się podejrzliwie cichy, ponieważ mam na-
dzieję, że uda mi się uzyskać minimalną ilość infor-
macji, dzięki którym sam domyślę się, jak dojechać.  

7. Brak konsekwencji.                                                   
Deska klozetowa musi być opuszczona. Tubka pa-
sty do zębów ma być wyciskana od końca. Na umy-
walce nie może leżeć żaden włosek. W suszarce           
na naczynia łyżeczki muszą być złożone razem,               
a kubki powinny leżeć obok innych kubków. Kapcie 
muszą leżeć obok łóżka w pozycji równoległej                  
do siebie i prostopadle do mebla. Mankiet koszuli 
ma nie wystawać albo właśnie wystawać – koniecz-
nie na 1,5 centymetra poza rękaw marynarki.                 
Poduszki na sofie mają leżeć w odpowiedniej konfi-
guracji, każda inna jest błędna. I tysiące podobnych 
głupot, na które mało kto zwraca uwagę. A jak zaj-
rzymy do Waszej szafy albo kosmetyczki i …                  
No właśnie – stajnia Augiasza.   

Dzień kobiet 
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8. Huśtawka nastrojów.                                                  
Potraficie być słodkie jak miód, a za niespełna pół 
godziny mieszać każdego z błotem. Przez cały 
dzień tryskacie pozytywną energią, po czym nagle 
zapadacie w stan przygnębienia. Nie oszukujmy się, 
ale częste odczuwanie skrajnych emocji to typowo 
kobieca cecha. Cecha, której mężczyźni wprost nie-
nawidzą. Bardzo często zrzucacie winę na zaburze-
nia hormonalne, oczekując od mężczyzn zrozumie-
nia. Ale jak można wytrzymać z ,,wulkanem w  okre-
sie erupcji”.? 

9. Apodyktyczność.                                                
Choć kobiety uwielbiają przedstawiać się jako słaba 
płeć, to one starają się za wszelką cenę decydować 
w związkach – ustalają plany każdej wolnej godziny, 
planują weekendy i wakacje. Wreszcie często           
mówią, co mamy założyć (bo przecież mają           
podobno lepszy gust) i decydują, na co w weekend 
idziemy do kina. 

10. A teraz czas na numer jeden!!! Coś co spo-
tkało każdego, jak grypa jelitowa czy sprawdzian 
z biologii. FOCH.                                                  
Cztery litery, w których kryje się konsternacja, nie-
zrozumienie i zdziwienie każdego faceta. Kobieta 
FOCHA może złapać, tak jak przeziębienie - z po-
wietrza. Nie wiadomo jak, kiedy i czemu. Infekcja 
przejawia się zaciętym wyrazem twarzy, stalowym 
spojrzeniem, niechęcią do nawiązywania rozmowy, 
a jeśli już, to tylko po to, by oznajmić, że „nie chcę             
z  tobą gadać”. Obrazić można się o wszystko. O to 
co ON zrobił, czego nie zrobił, powiedział lub nie 

pomyślał... Wszystkie te gierki są tylko po to, żeby 
zwrócić na siebie uwagę osoby, która kobietę intere-
suje. Sposób dziecinny (moja koleżanka dopowiada: 
„Tu powinno być skuteczny” – bez komentarza). 

Czy wyobrażamy sobie życie bez kobiet?  

Absolutnie nie!!!  Czy jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie mniej irytujące życie w ich towarzystwie? Ra-
czej tak, ale…                                                                    
Macie niezliczoną liczbę zalet, które doceniamy.  
Potraficie słuchać, nawet godzinami, jesteście opie-
kuńcze, coraz bardziej zaradne, niezależne.                   
Dziękujemy Wam za wszystko, za to, że jesteście, 
bo nasze życie bez Was byłoby szalenie nudne                
i  wiemy, iż nasza lista wad byłaby co najmniej dzie-
sięciokrotnie dłuższa. ;)                                                              
I na zakończenie ostatnia myśl…                                   
Czym są w porównaniu do jednego Waszego 
uśmiechu te wszystkie… drobne wady?  

Dzień kobiet 

A.C. 
D.K. 
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Feminizacja w zawodzie nauczyciela to zjawi-
sko powszechne na całym świecie. W samej 
Polsce kobiety stanowią 79% grona pedago-
gicznego. Postanowiliśmy zadać kilka pytań 
na temat płci pięknej naszej męskiej części 
kadry, która przebywając w tak wysublimowa-
nym gronie, na pewno dostrzega znacznie 
więcej ich cech niż przeciętny Kowalski.  

2.Podstawową cechą kobiety jest…? 

Janusz Pawlak: Nieprzewidywalność. 
Piotr Kalkstein: Kobiecość to kombinacja kilku cech,  
które my mężczyźni szukamy w naszych żonach, partner-
kach, znajomych i przyjaciółkach. Kobiecość to łagod-
ność, wrażliwość, tradycyjne wartości promujące                 
rodzinę. To także uśmiech i dbałość o dom. Kobiecość           
to również to ‘coś’ czego mężczyźni szukają w swoich 
drugich połówkach, a czego najczęściej nie można  
opisać słowami. 
Jan Zawadzki: Delikatność, subtelność,                        
ciekawa uroda. 
Marcin Miedziński: Macierzyństwo...                                         
i (ewentualnie Jennifer Aniston). 
Mariusz Łubiński: Kobieta powinna być               
delikatna, inteligentna, ciepła, wrażliwa, czuła,             
no i oczywiście PIĘKNA. 

1.Definicja kobiecości: 

JP: Gracja. Dlaczego? Nie wiem. 
PK: Troska i dbałość o rodzinę. Dlaczego?  
To kobieta scala wszystkich członków społeczności, 
dba o spokój, stara się rozwiązać problemy  
u ich źródła. 
JZ: Delikatność. Dlaczego? Ponieważ kobiety                   
łagodzą ten mało życzliwy świat. 
MM:  Poczucie humoru. Dlaczego? Dom, praca,   
mąż- to wymaga dystansu, inaczej jest ciężko. 
MŁ:  Wyrozumiałość. 

3. Świat bez kobiet byłby: 

JP: Szary. Dlaczego? Dają światu inny wymiar. 
PK:  Nie miałby sensu. Dlaczego?  Bo z kobietami wiel-
ka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da. 
JZ:  Brutalny. Dlaczego? Kobiety  jako ewentualne matki 
i babcie mają w sobie piękny instynkt opiekuńczy, dobra 
i życzliwości. 
MM: Nudny. Dlaczego? Mężczyźni potrzebują  
wyzwań, by się wykazać. :)  
MŁ: Chory. Dlaczego? Nikt tak jak one nie po-
trafią podnieść ciśnienia. :) JP:  Prasowaniem. 

PK: Wychowaniem naszych dzieci. To moja druga  
‘lepsza’ połowa, dba o ich prawidłowe wychowanie,  
żeby były czyste i schludne, a także miały wszystko             
co potrzebne do prawidłowego ich rozwoju. 
JZ:  Z pewnością ze wszystkim. 
MM:  Ciszą, która nagle by zaległa. 
MŁ: Przytulaniem. Pozostałe obowiązki domowe                  
wypełniam wzorowo. :D 

4. W domu bez pomocy ko-
biety/żony nie dałbym so-
bie rady z: 

Z.S. 
A.M. 
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Kobietą, która mnie inspiruje jest... 
A.K.: Krystyna Janda- świetna aktorka, piękna, zdecydowana  

i odważna kobieta, nie bojąca się wyzwań, śmiało głosząca swoje 
poglądy, z którymi w dużym stopniu się identyfikuję. 
M.Ż.: Każdego z nas coś inspiruje. Jednych podrywa                                

z  kanap mecz piłkarski, inni śledzą znanych pisarzy, naukowców  
czy biznesmenów. Może to zabrzmi mało oryginalnie, ale nie mam 
typowego wzorca kobiety, która mnie inspiruje. Za mądrość, zapał 

i geniusz podziwiam Marię Skłodowską – Curie, za podejście  
do życia, optymizm i dobro doceniam Annę Dymną, ale słuchać 
godzinami mogę Adele. Każda kobieta jest ciekawa, inspirująca 

musi tylko w życiu robić to, co ją fascynuje, daje poczucie 
spełnienia i pozwala czuć się szczęśliwym. 

 
Nie wyobrażam sobie dnia bez... 

A.K.: sprawdzania zawsze pasjonujących 
 i niezwykle twórczych wypracowań  
i sprawdzianów z języka polskiego!!!  

A tak na poważnie : codziennie odwiedzam moją mamę (83 lata) ,dzwonię do dzieci przebywających poza Kutnem,  
staram się też tak gospodarować czasem, żeby chociaż przez chwilę poczytać dobrą książkę.... 

M.Ż.: porannej, aromatycznej kawy bez cukru i innych dodatków. Bez niej trudno rozpocząć dzień. 
 

Co w ostatnim czasie wywarło na Pani duże wrażenie? 
A.K.: Pozytywne wrażenie robią na mnie zmiany, dokonujące się w naszym mieście.  

Coraz ładniejsze kafejki, restauracyjki, zadbane parki, ciekawa oferta kulturalna...Już nie czuję się, jak dawniej, jak mieszkanka                
prowincjonalnego miasteczka. 

M.Ż.: Sporo dzieje się wokół mnie i wiele z tych rzeczy mnie dotyczy, ale chyba ostatnio nie wydarzyło się w moim życiu nic szczególnego, co 
wywarło na mnie duże wrażenie. 

 
Jaka jest Pani ulubiona pora roku i dlaczego?  

A.K.: "Wiosna, wiosna , ach to ty !!!" - zdecydowanie ze wskazaniem na tę porę roku,  
bo dłuższe i cieplejsze dni, bo parafrazując słowa piosenki Marka Grechuty : "coraz cieplej robi się w nas",  

no i po wiośnie przychodzi lato,  więc jest na co czekać. 
M.Ż.: Kocham lato, słońce, ciepłe powietrze i cudowną zieleń. Jestem wolna i mam ogromną ochotę na życie. 

 
Kobieta powinna być.. 

A.K.: "(...) grzeszna i święta. Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, I anioł i demon, i upiór i cud. I szczyt nad chmurami, 
I przepaść bez dna..... Początek i koniec!" Tak zdefiniował kobietę Julian Tuwim i myślę,  

że doskonale dostrzegł złożoność i bogactwo kobiecej natury 
M.Ż.: Inteligentna, prawdziwa, kobieca i trochę nieprzewidywalna. 

 
Ile czasu zajmuje Pani codzienny makijaż? 

A.K.: Makijażyk- kamuflażyk i owszem, konieczny, niezbędny, codzienny, mniej lub bardziej staranny, ale wpisany obowiązkowo w poranne 
czynności. A skoro tak, to nie zajmuje dużo czasu, zwłaszcza gdy poranne wstawanie traktuje się jako wielkie wyzwanie,  

z którym trzeba się codziennie zmierzyć. 10-15 minut musi wystarczyć! 
M.Ż.: Nie więcej niż wypicie porannej kawy. 

 
Czy wyobraża sobie Pani świat bez mężczyzn? 

A.K.: Jestem w stanie to sobie wyobrazić... ale byłby to świat groteskowy, absurdalny, niedorzeczny, nieciekawy.... Jeśli wyobraźnia zawodzi , 
wystarczy przypomnieć sobie kultowy film "Seksmisja" ( raczej trudno mi uwierzyć, że " Kopernik była kobietą"). 

M.Ż.: Chyba nie, bo pomimo, że kobiety są bardzo zaradne, pracowite i zorganizowane  
to jednak mężczyźni sprawiają, że czujemy się piękne i kobiece. 

  
Co wywołuje u Pani śmiech? 

A.K.: Zdecydowanie wolę śmiać się z czegoś, niż narażać się na śmieszność. Ale ponieważ mam dystans do siebie, zdarza mi się śmiać z 
własnej naiwności czy łatwowierności ( to taki śmiech "dydaktyczny"). Ale w dobry nastrój wprawiają mnie także dowcipy mojego męża,                          

a z polskiej sceny kabaretowej występy Kabaretu Hrabi. 
M.Ż.: Dobry żart, zabawna sytuacja. Lubię śmiać się do życia, więc wiele sytuacji mnie bawi, spotkania z ludźmi dają pozytywną energię, a praca 

z Wami też jest powodem do radości. Ja po prostu lubię się śmiać.   
 

Czego chciałaby się Pani nauczyć? 
A.K.: Chciałabym nauczyć się swobodnie komunikować w obcym języku, żeby czuć się swobodnie, niezależnie i stworzyć sobie możliwość 

nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Mój największy problem w tej kwestii to ciągłe kontrolowanie swoich wypowiedzi  
pod względem gramatycznym i leksykalnym ( wiadomo - skrzywienie zawodowe). A taka ciągła czujność nie służy "otworzeniu" się, 

 bardzo ogranicza porozumiewanie i krępuje. 
M.Ż.: Lubię się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Ciekawość świata to moja natura. Jest jeszcze wiele rzeczy, których chcę się nauczyć od 

wypieków ciast zaczynając na nauce chińskiego czy wiedzy z zakresu fizyki jądrowej kończąc.  
Mam tylko nadzieją, że starczy mi czasu na moje plany. 

 
W podróż życia zabrałabym… 

A.K.: zdecydowanie mojego męża.... I to nie jest tylko kwestia przywiązania, przewidywalności związanej z jego osobą, poczucia 
bezpieczeństwa.... Miałam szczęście związać się z człowiekiem, z którym rzadko się nudzę i na którego zawsze mogę liczyć!!! 

M.Ż.: czyli podróż na Marsa. No cóż jedną z podstawowych rzeczy do zabrania na Marsa jest ogromny pendrive z KOSMICZNĄ ilością muzyki 
wszelakiej i walizka wyładowana po brzegi książkami. Mam nadzieję, że energii do zasilania nie zabraknie, a małe elektroniczne gadżety są lekkie 

i na pewno nie zaburzą norm odnośnie ciężaru zabieranych rzeczy osobistych. 
 

Dzień kobiet 

                            LOŻA VIP 

     p.  Małgorzata  Żurada p. Anna Koz ień 

K.B. 
A.K. 



 

12 

Dzień kobiet 

Kobieta spod znaku Barana to ogromna 
indywidualistka, obdarzona wysokim 

poczuciem własnej wartości, zawsze mają-
ca swoje zdanie i wiedząca, którędy iść, 

aby osiągnąć w życiu zamierzony sukces. 
Nie przejmuje się zdaniem innych, lubi 

robić to, co uważa za słuszne, nawet jeżeli 
wywołuje to kontrowersje czy plotki. 

Zawsze stara się być sobą i nic tak jej nie 
bawi w innych ludziach, jak gra pozorów, 

udawanie, że jest się kimś innym niż  
w rzeczywistości. Z reguły wprost mówi 
to, co myśli, jednak zawsze są to rzeczy 
pozytywne. Unika ranienia innych sło-

wem, jest raczej miła, sympatyczna, ciepła 
oraz taktowna. Często oddaje się fantazjo-
waniu i marzeniom, co może być dla niej 

nieco zgubne, gdyż zbyt oddala się                
od otaczającej ją rzeczywistości. 

Kobiety spod znaku Byka mają z reguły 
jasne cele, wiedzą, w jaki sposób je osią-

gać, a dzięki niezwykłej cierpliwości, 
typowej dla osób właśnie spod tego znaku, 

zazwyczaj osiągają swoje zamierzenia. 
Trzeba również podkreślić kolejną istotną 
cechę związaną z Bykami – rzadko kiedy 
popełniają one błędy. Wynika to ze wspo-
mnianej już ich niezwykłej cierpliwości,  
a także zaangażowania i rozwagi. Dzięki 
temu można na nie także polegać właści-
wie zawsze – jeżeli postanowią sobie, że 
nie zawiodą w jakiejś sprawie – tak wła-

śnie będzie. Panią Byk można także cenić 
za sumienność we wszystkim, co robi, za 
dążenie do stabilności i harmonii, zwłasz-
cza na płaszczyźnie rodziny. Równocze-
śnie jednak jest bardzo uparta i zawsze 

musi postawić na swoim, co często trudno 
zaakceptować jej partnerowi . 

Kobieta spod znaku Bliźniąt jest idealną part-
nerką, u boku której mężczyzna mógłby chcieć 
przejść przez życie. Jest wierna, gospodarna, 
bardzo odpowiedzialna, a równocześnie ele-
gancka i kobieca. Niestety, często dochodzi           

do takich sytuacji, iż nie udaje jej się znaleźć  
w życiu spełnienia. Wynika to przede wszyst-

kim z faktu, że ceni sobie bardzo bliskość part-
nera, chce spędzać w jego towarzystwie jak 
najwięcej czasu, a równocześnie bywa dość 

kapryśna, jeżeli chodzi o kandydata idealnego, 
dlatego często gubi się w poszukiwaniu księcia 
z bajki. Kobieta spod znaku Bliźniąt obdarzona 

jest dobrym gustem. Ubiera się elegancko, 
perfekcyjnie prowadzi dom, to także przykład 

gospodarności i praktyczności. Świetnie spraw-
dza się również, działając konstruktywnie           

jako projektantka, architektka itp.  

Ta delikatna kobieta przypomina swój 
urodzeniowy kamień, czyli perłę. Ze-

wnętrzna „skorupka” codzienności kryje 
we wnętrzu drogocenną i unikatową osobo-
wość. Rak jest kobietą o bardzo zmiennych 
nastrojach. Jeżeli przebywa w gronie osób, 
które nie odpowiadają jego oczekiwaniom  
i charakterowi, staje się mrukliwa, zgryźli-

wa i zamknięta w sobie. Nie wolno być 
wobec niej szorstkim. Nie znosi arogancji, 

oschłości serca i brutalności. Pani Rak 
niełatwo daje się wyprowadzić z równowa-
gi. Najczęściej jest łagodna, cicha, cierpli-
wa. Potrafi dopiąć swego. W miłości skry-
wa swe pragnienia pod pancerzem pozor-

nej obojętności i raczej nie daje się ponieść 
uczuciom. Łatwo ją jednak urazić                 

nieopatrznym słowem. 

Zodiakalne  Panie Lwy są pełne godności, 
dumy, a także honoru, są bardzo energiczne 
i pełne życia, mają dominującą, silną oso-

bowość. Nie są nudne, to urodzenie aktorki, 
grające przez całe swoje życie, o niezależ-
nych charakterach, pełne ambicji, narzuca-

jące swoją wolę otoczeniu i czerpiące  
z tego wymierne korzyści. Zodiakalna Pani 
Lew to kobieta atrakcyjna, namiętna, silna  
i pewna siebie. Z jednej strony to bardzo 

pociągające dla mężczyzn. Z drugiej jednak 
może ich nieco przerażać. To świetny mate-
riał na wierną partnerkę, dobrą matkę, ko-

chającą swoje dzieci, na którą zawsze moż-
na liczyć. Lubi być w centrum zaintereso-
wania, przede wszystkim dlatego, iż jest 

pewna swojej atrakcyjności,                         
a także pełna godności.  

Panna jest osobą bardzo stałą, stabilną i obo-
wiązkową , świadomą swoich mocnych stron , 
a jednocześnie lubiącą wytykać błędy innym. 

Cechą charakteru, która w przypadku zodiakal-
nych Panien bez wątpienia wysuwa się na 

pierwszy plan, jest ich perfekcjonizm, który 
często może przerodzić się w pedantyzm. 

Wszystko, do czego przykładają rękę, musi być 
zakończone, dopieszczone, idealne przygoto-
wane. Jest też często mściwa, bezlitosna i pa-

miętliwa. Lubi poszukiwanie drugiego dna  
w różnych sprawach, co sprawia, że często 

tworzy teorie spiskowe, bywa nieufna i skłonna 
do gwałtownych wybuchów emocjonalnych. 

Równocześnie jednak często świetnie zna psy-
chologię i potrafi wnikliwie analizować fakty, 

dzięki czemu wyciąga właściwe wnioski. 
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To jedne z najbardziej pracowitych kobiet, 
stale działające i posuwające się do przo-
du, niezwykle wytrwałe i ambitne. Przeja-

wiają też spore talenty organizacyjne, 
zawsze starając się osiągnąć to, do czego 
dążą, mimo iż czasami muszą pokonać 

sporo trudów i niepowodzeń. Zodiakalne 
Wagi to osoby niezależne, bardzo zdecy-

dowane, wiedzące dobrze, czego chcą,  
ale równocześnie cierpliwe, taktowne  

i spokojne.  Bardzo lubią osiągać przewa-
gę w każdym aspekcie życia. Kobieta spod 
znaku Wagi  z reguły jest bardzo atrakcyj-
na i wyróżnia się z tłumu naprawdę silnym 
charakterem. Jest niesłychanie błyskotliwa 
i niejednokrotnie imponuje otoczeniu siłą 
ducha oraz ciała. To kobieta dzielna, pra-

cowita, która doskonale radzi sobie z 
wszelkimi przeciwnościami losu                        

i nigdy się nie poddaje.  

Skorpiony to kobiety ruchliwe i niezależ-
ne, uważające, iż stale trzeba iść naprzód, 
a równocześnie pomagać innym. Można 
więc o nich powiedzieć, że są wielkimi 

społecznikami. Pani spod znaku Skorpiona 
to kobieta z krwi i kości, naprawdę raso-

wa, z reguły wysportowana, zgrabna  
i bardzo interesująca. Uwielbia nowe 

przygody i chętnie je prowokuje, równo-
cześnie jednak – mimo iż bardzo ceni 
sobie wrażenia zmysłowe – kieruje się  
w życiu swoimi zasadami, które mogą 

wprawić w osłupienie niejednego poszuki-
wacza miłosnych przygód. Kobieta spod 
znaku Skorpiona jest też pełna życia, po-
godna i dowcipna, ma silne poczucie wol-
ności oraz niezależności, ceni sobie bar-

dzo honor, stąd unika lekkoduchów  
oraz ludzi (zwłaszcza mężczyzn), którzy 

wydają się jej niepoważni.  

Kobiety spod znaku Strzelca  słyną z tego,  
że są bardzo towarzyskie i ciężko nudzić się  
w ich towarzystwie. Są pełne nowych pomy-

słów, najczęściej wesołe, bardzo energetyczne  
i rozbiegane, równocześnie jednak zdarza się 

im zbyt chaotyczne, niedokładne postępowanie 
i roztargnienie. Kobieta spod znaku Strzelca, 

mimo iż doskonale sprawdza się jako gospody-
ni domowa, nigdy nie pozwoli zepchnąć się do 
roli jedynie kury domowej. Jest na to zbyt ak-
tywna i za bardzo lubi swoją pracę zawodową. 
To kobieta mądra, wesoła, bardzo towarzyska, 
która potrafi sobie poradzić w życiu. Jest – jak 
na zodiakalnego Strzelca przystało – rozgada-

na, co zyskuje jej wielu zwolenników. Ceni 
sobie osoby, które potrafią docenić jej starania. 

Pani spod znaku Koziorożca to kobieta 
szczera, odważnie wyrażająca swoje opi-
nie. Nie ma dla niej tematów tabu. Jest 

towarzyska, nie stroni od spotkań, zwłasz-
cza z mężczyznami, zdarza się jej jednak 

postępować niezbyt delikatnie i niecierpli-
wie. Powinna pracować właśnie nad tymi 

cechami, gdyż w innym wypadku może do 
niej przylgnąć łatka.Kobieta Koziorożec 
ma też skłonność do nadmiernie emocjo-

nalnego podejścia do otaczającej rzeczywi-
stości. Jeżeli coś ją cieszy, jest przepełnio-

na entuzjazmem i stara się zarażać nim 
wszystkich dookoła, niezależnie od ich 

nastroju, natomiast kiedy coś ją zasmuci, 
popada w czarną rozpacz. 

Kobiety spod tego znaku zodiaku uznaje się 
za jednostki bardzo ambitne, które nie boją 

się dążyć do celu z całej siły, często po 
trupach, odważnie i wytrwale. Są bardzo 

wytrzymałe na stres, potrafią walczyć  
z przeciwnościami, a jeżeli w coś wierzą, 
gotowe są poświęcić dla sprawy naprawdę 
wiele. Równocześnie jednak nie działają 

skrycie – raczej grają w otwarte karty, nie 
boją się porażek i czerpią z życia pełnymi 
garściami. Nie martwią się zbytnio poraż-
kami – łatwo potrafią się pozbierać i po-
nownie brnąć do celu. Najgorsze jest dla 
nich stanie w miejscu, które bardzo ich 

męczy, bardziej chyba nawet, niż nadmiar 
obowiązków. Zodiakalna Pani Wodnik to 

kobieta niestabilna emocjonalnie,               
bardzo niestała.  

Do ryb należą kobiety niezwykle czułe na ludz-
kie nieszczęście, pomagają wszystkim dookoła, 
starają się być radosne i kochające, nie ma sytu-
acji, obok której przeszłyby obojętnie. To także 

osoby bardzo twórcze. Kobieta spod znaku 
Ryby to z reguły introwertyczka, zamknięta  
w sobie, ogólnie uznawana przez otoczenie, 
które nie zna jej zbyt dobrze, za osobę cichą  
i spokojną. Jednak wśród najbliższych sobie 

osób umie ukazać swoją prawdziwą, serdeczną 
twarz – okazuje się wówczas, że to gadatliwa, 

pełna pasji i pomysłów kobieta, czuła oraz 
wrażliwa, bardzo otwarta na najbliższych                    

i zawsze chętnie niosąca im pomoc oraz swoje 
wsparcie. To także przykład kobiety wiernej  
i oddanej swojemu partnerowi, pielęgnującej 

zawsze łączącą ją z nim więź.  

W.O. 
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AFORYZMY O KOBIETACH 
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ZASTRZYK HUMORU 
Siedzą sobie dwie blondynki na balkonie w sło-

neczny dzień i rozmawiają. Nagle jedna z nich 

zadaje ciężkie pytanie: 
- Słuchaj, co jest bliżej nas: Księżyc czy Paryż? 

Na to druga: - Heloł, głupia, pewnie. że księżyc! A czy Paryż 

widać z naszego okna? 
 

Dwie blondynki na przystanku tramwajowym: 

- Czym jedziesz? - Dwójką, a ty? - Ósemką. Przyjechała dwudziestka ósemka. 

- To jedziemy razem.  
 

Czasami kobiety są bardzo podejrzliwe w stosunku 

do swoich mężów. Kiedy Adam wracał późno przez 

kilka nocy, Ewa się martwiła. 

- Prowadzasz się z inną kobietą - natarła na niego.  

- To niedorzeczne - odpowiedział Adam - Jesteś 

jedyną kobietą na świecie. 

Kłótnia się przeciągała, aż w końcu Adam zasnął. 

Obudziło go wtykanie palców w jego tors. To była 

Ewa. 
- Co ty wyprawiasz? - zdenerwował się Adam. 

- Liczę twoje żebra.  

Adam i Ewa tworzyli idealną parę: 

- On nie musiał wysłuchiwać, za kogo ona mogła 

wyjść za mąż. 

- Ona nie musiała wysłuchiwać jak gotowała jego 

matka. 

 

Kobiety zaburzają nawet prawa fizyki. Im
 są cięższe, 

tym łatwiej je poderwać. 
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