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                                        Projekt okładki – Sylwester Warański 

Chmury  
Z opisywaniem chmur 

musiałabym się bardzo śpieszyć - 
juŜ po ułamku chwili 

przestają być te, zaczynają być inne. 
 

Ich właściwością jest 
nie powtarzać się nigdy 

w kształtach, odcieniach, pozach i 
układzie. 

 
Nie obciąŜone pamięcią o niczym, 
unoszą się bez trudu nad faktami. 

 
Jacy tam z nich świadkowie czegokolwiek 
natychmiast rozwiewają się na wszystkie 

strony. 
(…) 

Nad całym Twoim Ŝyciem 
i moim, jeszcze nie całym, 

paradują w przepychu jak paradowały. 
 

Nie mają obowiązku razem z nami ginąć. 
Nie muszą być widziane, Ŝeby płynąć. 

Wisława Szymborska 

 



 

 
 

Dzień Kobiet w kliku punktach 
1. Święto to obchodzimy 8 marca. 

2. Pierwszy raz obchodzone było w roku 1911. 

3. Ustanowiono zostało dla upamiętnienia walki o 

prawa wyborcze i lepsze warunki pracy. W roku 

1908 w Nowym Jorku 15000 pracownic fabryki 

tekstylnej strajkowało walcząc o swoje prawa. 

Właściciel fabryki zamknął kobiety – próbując nie 

dopuścić do większego rozgłosu akcji. Niestety 

nagle wybuchł pożar w którym zginęło 129 kobiet. 

4. W Polsce święto to było uroczyście obchodzone w czasach PRL-u. Kobiety 

dostawały wtedy zwyczajowo – goździki i rajstopy. 

5. Obecnie, w krajach, w których obchodzi się to święto, często odbywają się 

manifestacje feministyczne. 

6. W Polsce Dzień Kobiet przestał być centralnie obchodzony w roku 1993. 

7. Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia - warto go uczcić. 

8. Każda okazja jest dobra do tego, aby lubianej przez siebie osobie okazać,  że 

się o niej myśli i pamięta. 

9. Uczcijmy Dzień Kobiet niekoniecznie goździkiem i rajstopami – bądźmy w tym 

dniu uprzejmi i mili dla wszystkich kobiet 

 
Życzymy wszystkim Paniom zdrowia i miłości, 
szczęścia i radości, wszelkiej pomyślności i samych 
sukcesów. Wszystkiego najlepszego! 

                                                                                                                                          Tomasz Wojewoda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LODY WANILIOWE 

Składniki: 
- 2 szklanki mleka, 
- 1 szklanka śmietanki słodkiej np.30%, 
- 6 Ŝółtek, 
- pół szklanki cukru, 
- paczuszka cukru waniliowego(bądź skruszona laska wanilii). 

Sposób wykonania: 
 

Zmieszać mleko ze śmietanką i dodać wanilię. Następnie  wszystko 
zagotować. Utrzeć Ŝółtka z cukrem. Do utartych Ŝółtek (cały czas mieszając) 
wlewać mleko ze śmietanką i wanilią (ostudzone). Nigdy odwrotnie! 
Następnie wszystko podgrzać (nie gotować)! i ostudzone zamrozić. Dobrze 
zamroŜone przełoŜyć z misy do salaterek.  

śYCZYMY SMACZNEGO! 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 

„KaŜdy się czegoś boi, prawda? Doskonale znam to uczucie. Kolekcjonuję 
lęki, jak inni zbierają znaczki, co pewnie czyni ze mnie jeszcze większą 
dziwaczkę, niŜ jestem w rzeczywistości.” Tak zaczyna się powieść, której główna 
bohaterka – Zara, zamiast przyjaciół na Facebooku, ma niezliczoną ilość fobii. Do 
tego jest półsierotą, a matka wysyła ją do babci, mieszkającej na drugim końcu 
Stanów. Tam, w sennym na pozór miasteczku, na jej drodze staje tajemniczy 
męŜczyzna, który budzi w Zarze paniczny strach. Na szczęście wkrótce znika, 
pozostawiając jednak po sobie złoty pył….                           (Carrie Jones: Pragnienie). 
       
                                                                                    Barbara Nowak 
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