
Dzień Kobiet - czy panowie wciąż wybierają czekoladki i goździki dla swoich pań? 

Co roku przypada 8 marca i wywodzi się z ruchu kobiecego na przełomie XVIII i XIX 

wieku, chociaż w Polsce ma trochę krótszą tradycję. Dzień Kobiet, bo o nim mowa, to 

idealna okazja do obdarowania ukochanych, matek, sióstr czy koleżanek - przecież 

każda kobieta uwielbia prezenty. Sprawdzamy, jakie pomysły na upominki są w tym 

roku popularne. 
 

Podarowanie trafionego prezentu może być dla wielu panów trudne. Nawet jeśli decydujemy 

się na uniwersalne rozwiązania, możemy uniknąć sztampy. Oto kilka pomysłów na prezent z 

okazji Dnia Kobiet:  

 

1. Łakocie w niecodziennym wydaniu  
 

Do tego, że jednym z najbardziej znanych prezentów na Dzień Kobiet są słodycze, nie trzeba 

chyba przekonywać nikogo. Okazuje się jednak, że nawet wybierając łakocie, możemy 

sprawić, że upominek nie będzie banalny. Przykładowo, w Cukierni Sowa w centrum 

handlowym Galeria Przymorze, mężczyźni najczęściej kupują ręcznie robione praliny i 

przeznaczają na nie od 30 do 45 złotych.  

 

Słodki prezent może być także oprawiony w coś znacznie ważniejszego – wspólnie spędzony 

czas. W ostatnich latach wielu panów chętnie zabierało swoje ukochane tego dnia na kawę 

oraz deser. Chociaż obostrzenia związane z pandemią utrudniają tę formę prezentu, to dobrym 

pomysłem może okazać się zabranie łakoci na wynos do domu lub w plener. W cukierni 

Baika najchętniej kupowanym produktem jest beza Pavlov, którą często jest wybierana z 

kawą smakową. Koszt zestawu dla jednej osoby waha się od 23 do 31 złotych.  

 

2. Kwiaty, które zawsze cieszą  
 

Doniczkowe, cięte, w ozdobnych pudełkach lub słojach – możliwości na podarowanie 

kwiatów jest naprawdę wiele. W Dzień Kobiet panowie nie wręczają już tylko goździków. 

Coraz częściej taki prezent jest dopasowany do upodobań obdarowywanej lub do… 

aktualnych trendów. A w tej kwestii, oprócz zawsze modnych ciętych kwiatów, na 

popularności w ostatnim czasie zyskuje tzw. flower box, czyli utrwalone, wieczne kwiaty. 

Najczęściej są to róże i piwonie. Chociaż ich ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych za 

sztukę, to mogą cieszyć oko bardzo długo. 

 

3. Kosmetyki  

 
Zestawy kosmetyków do kąpieli, domowego spa czy makijażu to tylko przykłady na to, że 

kosmetyki mogą być świetnym prezentem z okazji Dnia Kobiet. Miłośniczki długich, 

domowych kąpieli ucieszą się z aromatycznego olejku, soli lub musujących kul do kąpieli, 

naturalnego mydła lub peelingu do ciała. Te z pań, które uwielbiają perfekcyjny makijaż, z 

pewnością będą zadowolone z kompletu do makijażu z kosmetykami lub pędzlami i 

aplikatorami. Brzmi tajemniczo? Bez obaw, w drogeriach można wybrać gotowe zestawy 

różnych marek. Kwota, jaką można przeznaczyć na kosmetyki waha się do kilkudziesięciu do 

nawet kilkuset złotych.  

 

 

 



 

4. Biżuteria dobra na każdą okazję  
 

Równie ciekawym pomysłem jest także biżuteria. Nowa bransoletka, zegarek, kolczyki czy 

naszyjnik to prezent, który ucieszy każdą kobietę. Kształt, forma i materiał biżuterii powinien 

być dopasowany do preferencji obdarowywanej i budżetu, który panowie chcą przeznaczyć 

na ten cel.  

 
 


