8 MARCA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
Dzień dobry 
Dzisiaj przybliżę Wam historię zbliżającego się święta, czyli Dnia
Kobiet. Muszę się przyznać, że osobiście nie jestem fascynatką tego
„Dnia”.
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Ale wracając do meritum, historia jego rozpoczęcia była tragiczna .
8 marca 1908 roku w fabryce tekstyliów w Nowym Jorku doszło
do strajku kobiet, które rozgoryczone niesprawiedliwym traktowaniem
(i chodzi tutaj o takie sprawy, jak nierówne traktowanie w stosunku
do
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głosowania, itd.), a przede wszystkim dużo niższymi pensjami w stosunku
do mężczyzn - rozpoczęły strajk. Strajk, który skończył się śmiercią
129 kobiet! w wyniku pożaru, który wybuchł w fabryce. Niestety
strajkujące kobiety nie mogły się z niej wydostać ponieważ właściciel
fabryki po prostu zamknął budynek chcąc uniknąć rozgłosu.
I tak dla upamiętnienia tej tragedii 28 lutego 1909 roku, odbyły
się pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet, które to były
pierwszym krokiem ku równouprawnieniu pań - szerzeniu idei równości
kobiet i mężczyzn. I tak do dzisiaj.
Współcześnie Dzień Kobiet bardzo podobnie obchodzony jest na
całym świecie (chociaż nie wszyscy wiedzą, jaką ma genezę). Panie w tym
dniu obdarowywane są kwiatami, słodyczami, upominkami i jak dowodzą
badania większość Polek bardzo lubi ten zwyczaj .

Wyjątek stanowi Wilka Brytania - Anglicy nie mają w zwyczaju
w tym dniu obdarowywać pań upominkami za to ten dzień poświęcają
na udział w wystawach, wernisażach, różnych naukowo - kulturalnych
spotkaniach mówiących o roli kobiety w życiu społecznym, naukowym czy
kulturalnym. Prelegentkami na brytyjskich uroczystościach są zasłużone
w różnych dziedzinach kobiety. Debatuje się nad strategią działania, której
celem jest poprawa losów kobiet na całym świecie zwłaszcza tam, gdzie
te nierówności wynikające z różnic płciowych nadal są rażące (chociaż
mamy już XXI wiek ).
Mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie pamiętać, jak ważne
jest to święto dla wszystkich kobiet i dla całej ludzkości. Szacunek
do kobiet zalecam stosować na co dzień, nie tylko od święta. Zwłaszcza
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zachowania (delikatnie ujmując) w końcu każdy chłopak to młody
mężczyzna i czas zacząć zachowywać się, jak na mężczyznę przystało.
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powstrzymywanie się od obraźliwych tekstów oraz rozpowszechniania
seksistowskich filmików .
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