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W znakomitej wiosennej aurze rodzą się 
cieplejsze uczucia... Kto nie chce niech nie 
wierzy – nam dobrze z takimi refl eksjami. 
W lutym pierwszy w pełni kolorowy numer 
spodobał się (pewnie, że nie wszystkim!), 
mówiło się o nas, otrzymaliśmy wiele wyrazów 

ciepłego odbioru. Dzięki, będziemy trwać w tym akceptowalnym 
uporze i permanencji! Może nawet uda nam się zaproponować 
Czytelnikom kilka nowych pomysłów?

Czym są dla nas zbliżające się Święta? Najkrócej: samą 
radością. W świat poszedł drugi numer ekipy, zgromadziliśmy 
wokół grupę wiernych autorów, spisaliśmy wszystkie zamierzenia 
i plany. Sporo tego, czasami martwimy się jak ów duży bagaż 
zamierzeń zrealizować – ale wiosną jest łatwiej patrzeć 
do przodu. Tym bardziej, że oto unijny, majowy próg przestał być 
dla większości straszakiem, udało się także naszym poprzednikom 
odczarować rzeczy i sprawy jeszcze tak niedawno zwane 
zagrożeniami. Przydał się nowy cykl o zarządzaniu, tam właśnie 
najmocniej akcentowaliśmy styl łagodnej demistyfi kacji obszarów 
zastrzeżonych niegdyś dla wybranych.

Zapraszacie nas do siebie, chcecie z nami rozmawiać, 
o czymś przekonywać. To powody radości. Krytyka też nie 
okazała się fundamentalna – obiecujemy, że zmienimy kilka tych 
szczegółów, które Was denerwowały. A czy będziemy namawiać 
do prenumerowania „Przeglądu”? Będziemy. Tyle naszej mocy ile 
Czytelniczego zaangażowania, również w postaci wyrażonej chęci 
czytania kolejnych numerów.

I udało się też rozmawiać szczerze, na łamach i poza nimi, 
podczas licznych już spotkań osobistych.

Dobrych, pogodnych i przyjaznych 
Świąt Wielkanocnych. Z opisywanymi 
na wstępie nastrojami. 
Z wiarą, że będzie cieplej nie tylko w planie 
materii, ale też ducha. 
Gdybyście, Najmilsi, postanowili przećwiczyć 
tradycyjną sztukę stawiania na stole 
Wielkanocnego jajka podpowiadam 
gest Krzysztofa Kolumba. 
Jednym ruchem stłukł czubek pisanki. 
Jajko stanęło nieruchomo w zadanej pozycji.

Marek Zarębski
Redaktor Naczelny
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