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                                        Projekt okładki – Sylwester Warański 

Wiosna 
 
Młode jeszcze gałęzie tężą się pokrótce  
W zielonej, pniom dla znaku przydanej obwódce.  
 
Kwiaty, kształt swój półsennie zgadując 
zawczasu,  
Nikłym pąkiem wkraczają w nieznaną głąb lasu.  
W dali - postrach na wróble przesadnie rękaty  
Z zeszłorocznym rozpędem chyli się we światy,  
Jakby chciał paść w ramiona pobliskiej cierpiałki,  
Co naprzeciw cień w skrócie rzuca w piasek 
miałki.  
W obłoku - obłok drugi napuszyście płonie.  
Wróbel łeb zaprzepaszcza w swych skrzydeł 
osłonie,  
jak gdyby nasłuchiwał, co mu dzwoni w sercuś  
świat, zda się, dziś nam nastał, a na pola 
szczercu,  
Gdzie zieleń swym wyrojem omgliła rozłogi,  
Bocian, pod prostym kątem załamując nogi  
I dziób dzierżąc wzdłuż piersi dogodnie, jak 
cybuch,  
Kroczy donikąd, w słońca zapatrzony wybuch,  
Co skrzy się, że go okiem zgarnąć niepodobna,  
We wszystkich rosach naraz i w każdej z osobna.  

Bolesław Leśmian 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cóż to jest właściwie Dzień Kobiet? Skąd wzięło się to święto, jaką ma 

tradycję? Czyż wszyscy pamiętamy prezenty, jakimi obdarowywano 

kobiety w tym szczególnym dla nich dniu? Jakie kwiaty były wówczas „na 

topie”?  
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Święto ustanowiono dla upamiętnienia walki 

kobiet o prawo do człowieczeństwa. Mimo, iż 

jeden wiek w dziejach ludzkości wydaje się 

mgnieniem, niełatwo jest jednoznacznie ustalić 

genealogię tego święta, bo źródła podają 

niejednolite interpretacje. 

Pierwsza nawiązuje do 20 lutego 1829 roku, gdy 

kobiety amerykańskie masowo wyszły na ulice, 

domagając się praw politycznych, po czym 

uznając datę za pierwszy dzień wyzwolonych 

kobiet, w latach następnych kontynuowały jego 

tradycję, organizując manifestacje propagujące 

idee socjalistyczne i żądając praw wyborczych. 

Działalność sufrażystek (suffragium - głos 

wyborczy) zyskiwała poparcie i popularność, 

solidaryzowały się z nią organizacje 

socjalistyczne i kobiece, także europejskie, w 

tym Bratnia Socjaldemokratyczna Partia 

Niemiec. 

Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z 

czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy masowo 

goździkami. Z okazji tego dnia publikowano 

portrety kobiet różnych sektorów życia 

gospodarczego zgodnie z opinią Władysława 

Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w 

której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W 

zakładach pracy czy szkołach był obchodzony 

obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania 

braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano 

paniom takie dobra materialne jak rajstopy, 

ręcznik, ścierka, mydło, kawa. 

Uroczym Paniom w tym 
szczególnym dniu życzymy 
wszystkiego najlepszego.  
Spełnienia najskrytszych 
marzeń, samych radosnych 
chwil, sukcesów osobistych 
i zawodowych. 
Niech nigdy z waszych ust 
nie znika radosny uśmiech  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wiosna to czas nadziei. Niektórzy zgodzą się z tezą, że to 

najpiękniejsza pora roku. To czas wyjątkowy. Przyroda budzi się z 

zimowego snu. Pojawiają się pąki na drzewach, ptaki śpiewają i wiją swoje 

gniazda. Wszystkim czytelnikom dedykujemy fragment wiersz Jana 

Kochanowskiego pt. Serce roście, który doskonale oddaje charakter tej 

pory roku… 
Serce roście patrząc na te czasy! 

Mało przed tym gołe były lasy, 

Śnieg na ziemi wysszej łokcia leżał, 

A po rzekach wóz nacięższy zbieżał. 

Teraz drzewa liście na się wzięły, 

Polne łąki pięknie zakwitnęły; 

Lody zeszły, a po czystej wodzie 

Idą statki i ciosane łodzie. 

Teraz prawie świat się wszystek śmieje, 

Zboża wstały, wiatr zachodny wieje; 

Ptacy sobie gniazda omyślają, 

A przede dniem śpiewać poczynają. 
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Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a od 

siedemnastu wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni księżyca. Mieści się w przedziale 

czasowym pomiędzy 22 marca i 25 kwietnia, ale nie ma stałej 

daty, dlatego określane jest jako święto ruchome. 

Jak w przypadku większości świąt, tak i w tym przeplatają 

się wątki i symbole różnych 

epok i kultur, pogańskie, 

antyczne i chrześcijańskie. 

Warto jednak  
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