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Po co są kobiety? Nasza sonda
Fazy w życiu kobiety

Wydarzenia

Epokowe 
odkrycie 
psychologów z 
Uniwersytetu 
Śląskiego

Redaktorzy naszej gazety przeprowadzili sondę, z której wynika, 
że mężczyźni mają bardzo różne zdanie na temat tego, po co na 
świecie są kobiety. Oto, co odpowiadali ankietowani: 
 
- Żeby nas budzić rano, bo człowiek sam nie wstanie, 
-Żeby szykować dla nas drugie śniadanie, 
- Żeby przyszywać dla nas guziki, bo człowiek sam nie przyszyje, 
- Żeby nas uczyć w szkole różnych ciekawych rzeczy, 
- Żeby gotować obiady i robić kluski z serem i kogel mogel krę-
cić i dzielić się deserem, 
- Żeby uwagę zwrócić jak brzydkie słowo powiesz, 
- Żeby przysyłać paczki na obóz w czasie lata, 
- Żeby w obronie stanąć, gdy krzyczy na nas tata, 
- Żeby się o nas troszczyć, żeby nas osłaniać i żeby… zadawać 
mężczyznom okropnie trudne pytania.

    WYDANIE SPECJALE       WYDANIE SPECJALNE   

Jak odkrył profesor Franz 
Schmeterling, z Uniwersytetu 
Hogwarta w Ohio, w życiu ko-
biet można rozróżnić 7 faz: - 
niemowlę, dziewczynka, dziew-
czyna, młoda kobieta, młoda 
kobieta, młoda kobieta, jeszcze 
bardziej młoda kobieta. 

Natomiast grupa polskich psy-
chologów, z Uniwersytetu Ślą-
skiego, przeprowadzając bada-
nia w grupie 100 kobiet, znalazła 
odpowiedź na pytanie, które od 
lat szalenie nurtuje wszystkich 
mężczyzn: Dlaczego kobiety 
tak bardzo lubią buty. Otóż oka-
zało się, że wszystkie zgodnie 
stwierdziły, że bez względu na 
to, ile przytyją, buty i tak będą 
pasować. 

Nowa ustawa 
Parlamentu 
Europejskiego
W Europarlamencie właśnie 
przegłosowano nowe limity 
dostępu do Nieba. Na wniosek 
przeważającej męskiej części 
posłów, ustalono, że do Nieba 
maksymalnie może trafić tyl-
ko 10% kobiet. Europosłowie 
argumentowali, że w przeciw-
nym razie, przy większej ilości 
kobiet – Niebo zamieniłoby się 
również w Piekło. Grupa eu-
roposłanek obecna na sali ob-
rad, w geście protestu  opuściła 
gmach Parlamentu. Już zapo-
wiedziały protesty. 

Dobrze wiemy, że żadne wielkie 
przedsięwzięcie nie może się udać 
bez kobiety. 
Dlatego  wszystkim  Paniom, 
tym dużym i małym życzymy by 
uśmiech rozpromieniał Wasze twa-
rze, byście czuły się zawsze doce-
niane i szczęśliwe
By miłość i szacunek okazywane 
z taką siłą w dniu Waszego święta 
były Waszym udziałem przez cały 
rok. Niech każdy dzień będzie dla 
Was wyjątkowy.
Każda z Was jest wspaniała i nie-
powtarzalna.
Dziękujemy za wszystko, a przede 
wszystkim za to, że dzięki Wam 
świat jest piękniejszy i lepszy.

Życzenia


