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Czasami słusznie zarzucacie nam Panie brak czułości, romantyzmu 

a także pamięci o ważnych rocznicach i brak kwiatów, które winni-

śmy wam z tych okazji wręczać. Macie rację, ale teraz próbujemy 

się zmienić. Mamy jednak pełną świadomość, że wydając ten spe-

cjalny numer „Naszego Głosu” z okazji Dnia Kobiet robimy coś do 

czego nie mamy żadnych kwalifikacji ani emocjonalnych, ani nawet 

estetycznych a ta nasza próba ma w sobie wiele z kwiatka, którego 

zwykle dostajecie od nas z tej okazji. Teraz postanowiliśmy zmienić 

nasze dotychczasowe obchody Waszego święta. Przyjmijcie więc 

od nas łaskawie to specjalne wydanie „Naszego Głosu” jak symbo-

liczny kwiatek - teraz jednak całkiem świeżutki a i my z całą mocą i 

zupełnie wyraźnie zapewniamy Was o naszym podziwie, sympatii 

jakie do Was niezmiennie czujemy.      

Odpowiedzieliście na nasz apel o prze-

kazanie waszych tekstów, które my bę-

dziemy publikować na łamach „Naszego 

Głosu”. Na drugiej stronie znajdziecie de-

biuty naszych kolegów, które polecamy. 

Kto wie może kiedyś uzbieramy materiał 

na cały tomik poetycki a wtedy okaże się, 

że u nas Leopardy remontują i naprawia-

ją pierwszorzędni poeci. W obawie, by 

nic nie uronić z waszego talentu, prosimy 

byście przekazywali nam teksty i mate-

riały gotowe „do wklejenia”– czyli takie, 

które nie wymagają żadnej ingerencji z 

naszej strony. Jak wiecie pracujemy w 

redakcji pro publico bono i dlatego naj-

większą zapłatą dla nas byłyby wasze 

opinie o każdym nowym numerze 

„Naszego Głosu”, które możecie wysyłać 

na adres: nszzp@wzm.pl. Piszcie co 

Wam się podobało najbardziej a co warto 

zmienić. Czekamy.  
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