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Międzynarodowy Dzień Kobiet wywodzi się z czasów, kiedy panie nie miały 

prawa głosu, nie mogły studiować oraz nie miały praw. 

W pewnej nowojorskiej fabryce, kobiety pracujące za bardzo niską płacę, 

rozpoczęły strajk. Kierownik zaskoczony całą sytuacją, zaczął omawiać ją z 

innymi właścicielami, a kobiety zamknął na hali, gdzie pracowały. Akurat, 

kiedy udał się na naradę, na hali wybuchł pożar, w którym zginęło 

kilkadziesiąt pracownic. Ludzie byli zbulwersowani i wyszli na ulicę. I tak 

rozpoczął się długi marsz kobiet w kierunku równouprawnienia, a Święto 

Kobiet miało podkreślać równość mężczyzn i kobiet. 

Oczywiście co kraj- to obyczaj i święto to, jest obchodzone różnie, a nawet 

w niektórych miejscach jest zakazane. 

Rosjanki odpoczywają od pracy, mieszkanki Portugalii organizują 

spotkanie bez mężczyzn, a Chinki dzięki zniżkom w sklepach, mogą trochę 

„poszaleć”.  Najczęściej jednak panowie dają paniom kwiaty, słodycze, 

upominki i starają się sprawiać przyjemność i radość kobietom.  😊 

Od Redakcji 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mój ideał kobiety  

Ideał kobiety… każdy rozumie go inaczej. Są 

pewne cechy wspólne, ale każdy chłopak czy 

mężczyzna postrzega kobiety inaczej. Dla 

jednych ważny jest wygląd, a dla innych 
charakter.  

Moja idealna i wymarzona kobieta to taka, 

która zna swoją wartość. Jest radosna i 

uśmiechnięta, zabawna, i z poczuciem humoru, 

i dystansem do siebie i innych. Jest 

wyrozumiała, empatyczna i życzliwa. To 

kobieta zadbana i elegancka, ładnie się 
wysławia, jest naturalna i kobieca, z optymistycznym nastawieniem do życia.  

Uważam, że u kobiety ważniejsze od wyglądu są jej charakter i te cechy, które 

opisałem. To czy będzie piękną długonogą blondynką o niebieskich oczach, czy 

mającą trochę ciała kobietą- nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy nadawali na 

tych samych falach i we dwoje byli niepokonani w dążeniu do celu. Wspierali się 

wzajemnie i motywowali do pracy i życia.  

Idealnej kobiety jeszcze nie znalazłem, a do tej pory najważniejszą kobietą w 

moim życiu jest mama.                                                                                                                
                                                                                                                                                                       Maciej Ferlich –2 inr 



Kobiety stanowią inspirację wielu dzieł literackich, filmów, obrazów, rzeźb czy 

utworów muzycznych.  Niejeden przez kobietę płakał, tęsknił, rozpaczał, 

pojedynkował się, a nawet umarł. Niejeden dzięki kobiecie szalał ze szczęścia, 

stał się sławny czy zrobił coś dobrego dla innych ludzi.  Bo jak wiecie, to 

właśnie kobieta przyczyniła się do utraty raju przez ludzi i to dzięki kobiecie 

ludzie mają raj- Ewa dała Adamowi miłość, a „gdziekolwiek była ona, tam był 

raj”…   

Kliknijcie w podany link, a zobaczycie, ile zamieszania, szczęścia, radości oraz 

rozpaczy i gniewu wniosły kobiety w życie Adama Mickiewicza i jego 

bohaterów literackich.  

Ukochane Adama Mickiewicza- rzeczywiste i 
literackie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO WPADA W UCHO 

/sites/default/files/Ukochane%20Adama%20Mickiewicza-%20rzeczywiste%20i%20literackie%20%282%29.pdf
/sites/default/files/Ukochane%20Adama%20Mickiewicza-%20rzeczywiste%20i%20literackie%20%282%29.pdf


Kobiety inspirowały artystów od bardzo, bardzo dawna. Powstało i nadal powstaje wiele 

pięknych utworów na ich temat- od klasycznych po disco polo. W tym wydaniu przytoczę 

parę numerów, które opisują jak wielkie znaczenie ma płeć piękna i jak to jest być kobietą! 

TOP LISTA - numery, które polecam sprawdzić 

1. “Być kobietą” -Alicja Majewska 

2. “Babę zesłał Bóg” - Renata Przemyk 

3. “Suddenly I See”- KT Tunstall   

4. „Girl on Fire” - Alicia Keys  

5. Single Ladies (“Put a Ring on It”)- 

Beyoncé  

6. “Oh, Pretty Woman” - Roy Orbison 

7. „Jestem kobietą” - Edyta Gorniak   

8. „Super woman” - Alicia Keys  

9. “God is a woman”- Ariana Grande  

10. „Nothing Else Matters” - Metallica  

Alicia Keys „Girl on Fire” 

 

Utwór ten pokazał mi tata około 7 lat temu. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony wokalem 

Alicji Keys. Wokal, który prezentuje na refrenie przyprawia o ciarki, a zarazem daje poczucie 

siły płynącej z tego utworu. Braku energii na pewno nie można zarzucić w tym numerze, 

piękne wprowadzenie ciepłym wokalem jest idealnym zabiegiem, by zaskoczyć słuchacza 

perfekcyjnie wykonanym refrenem. Jestem przekonany, że utwór ten zmotywował niejedną 

kobietę i pokazał niektórym mężczyznom, jaką siłę kryje w sobie płeć przeciwna. Bardzo 

mocno polecam ten utwór i zachęcam do sprawdzenia, gdyby, ktoś go nie znał.  

 
                                                                                                                     Wiktor Hermanowski- 2 inr 

 

 

https://www.google.com/search?client=opera-gx&sa=X&sxsrf=ALeKk00AQoNCAHYE6uRepVjnCJC11cXG9A:1616404953713&q=Renata+Przemyk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyySLaoqsq1UOLSz9U3MMwzTy6x0FLKTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySiwqySwuWcTKF5Sal1iSqBBQVJWaW5m9g5URALLFKylVAAAA&ved=2ahUKEwjus9DYycPvAhWQlosKHdl0ALoQmxMoATAEegQIBRAD


Na zbliżające się Święta Wielkanocne życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu i 

radości życia. Powiedzmy sobie dobre słowo- czasem tak bardzo potrzebne i 

budujące. Uśmiechajmy się - to najprostsza i najkrótsza droga do ludzkich 

serc. Doceńmy to co mamy, choć może wydaje się nam, że czegoś nam brak. 

Podziękujmy za otaczające nas osoby, przyjaciół, rodzinę, bo jest to 

prawdziwy skarb, którego pragnie tak wiele samotnych osób. Nie 

zapominajmy też o tradycjach, tak bardzo pięknych, a często coraz rzadziej 

obchodzonych. Podzielmy się wspólnie jajkiem, usiądźmy do świątecznego 

śniadania i cieszmy się chwilą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redakcja:  

• Funt Adam 2inr  

• Górski Konrad 3Tin  
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• Szarzec Jakub 3Tin  
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