Rejkiawik (po islandzku znaczy dymiąca zatoka) to najbardziej
wysunięta na północ stolica świata. Punktem charakterystycznym śródmieścia jest jezioro Tjörnin, nad którym wybudowano
postmodernistyczny ratusz. Nad miastem góruje charakterystyczna bryła kościoła Hallgrímskirkja, na którego wieży znajduje się punkt widokowy. W jednej z dzielnic założono ogród
botaniczny prezentujący około 5 tysięcy gatunków roślin.

Warto zobaczyć: REJKIAWIK
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Grażyna z Zebrzydowic opowiada o tym, że
zawsze dobro innych przedkładała nad swoje.
Pomagała wszystkim, kto tylko o pomoc
poprosił. Jak to się dla niej skończyło?

dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł,
Talmud
wówczas staje się błaznem”.

Święto TEŚCIOWEJ
Od niepamiętnych czasów przedstawiane były też jako wyjątkowo
irytujące osoby, stąd niewybredne
żarty na ich temat. Lista zarzutów stawianych matkom naszych partnerów
jest długa. Rozpoczyna ją pouczanie,
jak mamy wychowywać nasze dzieci.
Drugie miejsce na liście zajmuje
postawa: „ja wiem lepiej”, trzecie: „za
moich czasów robiło się to inaczej”…
Tyle sondaże.
Być może z tego właśnie względu ustanowiono Dzień Teściowej.

Najpierw w Teksasie, w 1934 roku,
z inicjatywy jednego z redaktorów
lokalnej gazety. W Polsce Dzień
Teściowej pojawił się w kalendarzu
dopiero pod koniec lat 80., by docenić
matkę męża lub żony i spojrzeć życzliwym okiem na osobę, która bądź co
bądź wydała na świat ich życiowego
partnera. Prawda przecież jest taka,
że w większości doceniamy swoje teściowe, bo kochają nasze dzieci i dają
nam życiowe rady. Podziękujmy im
za to 5 marca.
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HIT NUMERU:
Nad przepaścią
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Historia Klementyny z Chorzowa, która sama
przez wiele lat wychowywała córkę. Dopiero
psycholog ze szpitala, do którego trafiła,
uświadomił jej, jakie błędy popełniła, i otworzył jej oczy, a to, co ujrzała, wstrząsnęło jej
światem.

Co było, i nie jest…
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Tylko dla kobiet
– usg transwaginalne
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE: AXEL LESCHINSKI

Cytat miesiąca: „Człowiek jest tak długo mądry,
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Ja tu decyduję!
Od stypy do stypy
Późne popołudnie
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napisz do mnie
Anonse czytelników
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Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki
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