
WY RZĄDZICIE 

ŚWIATEM, A WAMI 

KOBIETY! 
 

8 marca to święto, które budzi 

rozbieżne emocje. Jednym –

naszym zdaniem, niesłusznie – 

kojarzy się z czasami 

socjalizmu oraz masowo 

wręczanym w zestawie 

goździkiem z rajstopami. Dla 

innych to miłe święto, dające 

okazję do wyrażenia szacunku 

dla kobiet. Tak właśnie Dzień 

Kobiet obchodzony jest w 

naszym kraju. Mężczyźni 

wręczają kobietom kwiaty bądź 

drobne upominki.  

 

HISTORIA 

 

Aby poznać genezę Dnia Kobiet 

trzeba cofnąć się pamięcią do 

początku XX wieku. Wtedy 

właśnie pracownice zakładów 

przemysłowych zaczęły się 

domagać równych praw i 

wynagrodzeń, jakie 

otrzymywali mężczyźni. 8 

marca 1908 roku w Nowym 

Jorku 15 tysięcy kobiet zażądało 

równości płci. Właściciel 

fabryki zamknął wtedy 

strajkujące kobiety w 

fabrycznych pomieszczeniach. 

Chciał uniknąć rozgłosu. 

Niestety w wyniku nagłego 

pożaru zginęło wtedy 129 

kobiet. Święto obchodzone 8 

marca upamiętnia to 

wydarzenie. Dwa lata później 

na zjeździe w Kopenhadze z 

inicjatywy Klary Zetkin 

ustanowiono 8 marca jako 

święto wszystkich kobiet. W 

niektórych krajach w dniu tego 

święta organizowane są 

manifestacje feministek, które 

żądają zrównania statusu kobiet 

i mężczyzn w pracy. Natomiast 

w Niemczech ustalił się zwyczaj 

wręczania kobietom 

czerwonych róż. Naczelnym 

hasłem było tam niegdyś: 

„Chcemy chleba i róż”.  

 

WAŻNE WYDARZENIA 

ZWIĄZANE Z DNIEM 

8. MARCA 

 1934 rok – Zakończenie 

polsko – niemieckiej 

wojny celnej. 

 1948 rok – Powstanie w 

Łodzi Wyższej Szkoły 

Filmowej, czyli tzw. 

„Filmówki".  

 1959 rok - Otwarcie linii 

tramwajowej w 

Częstochowie.  

 1981 rok – Uruchomienie 

Zjednoczenia 

Patriotycznego Grunwald, 

skrajnego ugrupowania 

popierającego władzę.  

 1990 rok - Odrodzenie 

samorządu terytorialnego, 

chwalenie przez sejm 

zmiany konstytucji. 
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NA WESOŁO – 

PRZYSŁOWIA I CYTATY 

O KOBIETACH 

„Bez kobiety mężczyzna jest 

tylko półczłowiekiem.” 

„Kobieta brzydka, to taka, 

której uroda jest ukryta.”  

„Zacną kobietę poznać po tym, 

co robi, zacnego mężczyznę po 

tym, czego nie robi.” 

 „Nigdy nie zaprzeczaj kobiecie, 

za chwilę ona sama sobie 

zaprzeczy.” 

„Jeżeli skrzywdzona kobieta 

uśmiecha się wobec 

krzywdziciela, to albo nie ma 

wstydu, albo jest pewna, że się 

dobrze zemścić potrafi.” 

 

„Kobieta jest twierdzą, 

mężczyzna jej więźniem.” 

 

„Kobieta podobna jest do cienia 

- kiedy ją ścigasz – ucieka; jeśli 

ty uciekasz - idzie za tobą.” 

 

„Idealną żoną jest każda 

kobieta, która ma idealnego 

męża.” 
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