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Ma na celu upamiętnienie 
ołnierzy tzw. Drugiej 

Konspiracji. Stanowili oni ruch 
niepodległo ciowy walczący o 

suwerenno ć Polski, 
uniezale nienie jej od wpływów 

ZSRR. Liczbę członków 
organizacji i wszystkich grup 

konspiracyjnych szacuje się na 
120-180 tysięcy osób. 



 1 marca został wybrany ze względu na 
rocznicę rozstrzelania członków IV 

Zarządu Zrzeszenia Wolno ć i 
Niezawisło ć. Egzekucja miała miejsce 
w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy 
Rakowieckiej. więto obchodzimy od 

2011 roku. We Wrocławiu tradycją stał 
się marsz ku czci ołnierzy Wyklętych, 

któremu towarzyszą inscenizacje 
historyczne nawiązujące do 

prawdziwych losów uczestników Drugiej 
Konspiracji. 



Został ustanowiony w 1984 roku przez 
PEN Club – Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Pisarzy.  
Nazwa organizacji pochodzi od 

pierwszych liter słów: poets, essayists, 
novelists. Jego celem jest promowanie 
przyja ni i intelektualnej współpracy 

pomiędzy pisarzami oraz obrona 
wolno ci słowa i rozwój społeczno ci 

pisarzy na całym wiecie. Zało ycielem 
polskiego PEN Clubu był Stefan 

eromski – w 1925 roku. W tym roku 
polski PEN lub obchodzi 90-lecie swego 

istnienia. 



  Powstało jako wyraz szacunku i 
wdzięczno ci synowej lub zięcia 

wobec te ciowej lub wiekry za jej 
obecno ć, zainteresowanie i pomoc w 

wychowaniu dzieci, utrzymaniu 
wspólnego gospodarstwa domowego, 

rozwiązywaniu problemów itp. 



     W czasach PRL-u więto 
wszystkich Pań było obchodzone 

bardzo hucznie. Kobiety 
obdarowywano, lecz inaczej ni  

dzisiaj. Zamiast wytwornych 
czekoladek, bi uterii czy innych 
przedmiotów, kobiety za ka dym 
razem dostawały rajstopy, kawę i 

obowiązkowo go dziki.  



   Panowie pytani dzi  o Dzień 
Kobiet z dawnych lat, wspominają, 

e kobiety cieszyły się z tych 
skromnych podarków inaczej ni  
dzi  - teraz trudno im dogodzić 
nawet najbardziej wymy lnym 

prezentem.  



  W Polsce nie istnieje tradycja 
obchodzenia tego więta. Nie jest 
i nigdy nie było ono obchodzone. 

Niektóre media próbują jednak je 
wprowadzić (z miernym skutkiem 
jak na razie) proponując datę 10 

marca. 





Skąd pomysł na takie więto? Chodzi 
o to, e kilkunastominutowa drzemka 

bardzo poprawia wydajno ć 
pracownika w ciągu dnia. Z 

zamiłowania do takiej drzemki w ciągu 
dnia słynęli na przykład Winston 

Churchill, Thomas Edison czy 
Napoleon Bonaparte.  



Początek wiosny od dawien dawna był 
okresem, na który ludzie wyczekiwali 
przez całą długą zimę. Pierwszy dzień 
astronomicznej wiosny to zapowied  

cieplejszych dni. Przyroda budzi się do 
ycia, drzewa pokrywają się pąkami, 

listkami i kwiatami, ptaki wracają z 
ciepłych krajów. Nic dziwnego, e 

człowiek tak bardzo tęskni za tą porą 
roku, a jej początkowi nadaje znaczenie 

symboliczne. 





27 marca, co roku, rozsyłana jest 
wiadomo ć, tłumaczona na ponad 20 

języków, od wybitnego człowieka teatru 
zawierająca jego przemy lenia na temat 

teatru i wiatowej harmonii. Pierwszą 
taką wiadomo ć wysłał w 1962 

roku Jean Cocteau. Tego dnia odbywają 
się specjalne spotkania, sympozja, 

przedstawienia teatralne itp. 
po więcone znaczeniu i problemom 

teatru. 




