8 MARCA - SKĄD WZIĘŁO SIĘ ŚWIĘTO KOBIET?
Dzień Kobiet może się wielu osobom
kojarzyć z komuną. Na myśl przychodzą nam
goździki i paczki rajstop.
A jaki był prawdziwy początek tego
święta?
Niektórzy uważają, że święto kobiet
wywodzi się ze starożytnego Rzymu, gdzie
zamężne kobiety, czyli matrony, udawały się do
gaju przy świątyni bogini Junony na Eskwilinie,
składały kwiaty i modliły się o szczęście w życiu
małżeńskim. W ten jeden dzień to kobiety
rządziły domami i ulicami Rzymu. Spotykały się
gromadnie w świątyniach, gdzie wzajemnie
obdarowywały się prezentami i upominkami. Po powrocie do domów szykowały poczęstunek
dla swoich niewolników. Natomiast rzymscy mężowie tego dnia obdarowywali swoje żony
różnymi podarkami.
Mało kto wspomina jednak dzień ogromnej tragedii, która wydarzyła się 8 marca 1908
roku w Nowym Jorku. A to właśnie na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Dzień Kobiet.
Pomimo, że również obecnie kobiety wychodzą na ulicę, by protestować w sprawie
nierównego traktowania, nierównej płacy i jeszcze innych postulatów, to trudno nam sobie
wyobrazić sytuację, w której kobieta nie miała żadnych praw. A tak właśnie było.

I to właśnie 8 marca w jednej z nowojorskich fabryk pracujące tam kobiety
postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Miały dość całodniowej ciężkiej pracy za nędzne
wynagrodzenie.
Postanowiły zastrajkować.
Była to dość niespotykana jak na owe czasy sytuacja. Oprócz postulatów polepszenia
warunków pracy i płacy, kobiety postanowiły również zawalczyć o swoje prawa wyborcze.
Skoro pracowały równie ciężko jak mężczyźni, dlaczego nie miałyby decydować o losach
kraju?
W zaistniałej sytuacji nie potrafił odnaleźć się właściciel fabryki. Bojąc się skandalu
i ośmieszenia, postanowił zamknąć fabrykę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby
nie to, że fabrykę zamknął wraz ze strajkującymi 129 pracownicami. Niestety - w nocy
wybuchł pożar. Fabryka doszczętnie spłonęła, a wraz z nią wszystkie kobiety.
Amerykanki musiały jeszcze czekać 12 lat na przyznanie im praw wyborczych.
W Polsce nastąpiło to dwa lata wcześniej.
W czasach PRL-u Dzień Kobiet obchodzono obowiązkowo jak każde inne
systemowe święto. Od Dnia Czynu Partyjnego, Dnia Hutnika, Drukarza czy też Dnia
Pracownika Przemysłu Spożywczego różnił się jedynie obdarowywaniem kobiet goździkami
i obowiązkowo od lat 70-paczką rajstop.
Później zastąpiły je tulipany i jeśli o to chodzi, chyba nie za wiele się zmieniło.
8 marca na każdym rogu można znaleźć stoiska (czasami są to po prostu wiadra) z tym
rodzajem kwiatów we wszystkich możliwych kolorach.
Ale oprócz kwiatów w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej typowymi
prezentami z okazji Dnia Kobiet były również ręczniki, ścierki kuchenne czy perfumy „Być
Może”. Jeśli w zakładzie pracy obchodzono go hucznie, koniecznie trzeba było to uwiecznić
na zdjęciu, co oczywiście było częścią propagandowej polityki prowadzonej przez partię.
Wiecie już zatem, dlaczego Dzień Kobiet w naszym kraju uznawany jest za
komunistyczne święto. Pierwsze wspomnienia z nim związane nie mają zatem nic wspólnego
z walką o równouprawnienie. Można powiedzieć, że zapożyczyliśmy to święto od
„zaprzyjaźnionego” ZSRR, gdzie zostało ustanowione jeszcze za życia Lenina.
Dodatkowo w 1965 r. 8 marca stał się również dniem wolnym od pracy. W Polsce
za czasów Władysława Gomułki, który stwierdził, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny,
w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”, zamiast otrzymania dnia wolnego, kobiety
rywalizowały w przodownictwie pracy.

Czy kobiety w Polsce lubią swoje święto?
Myślę że tak, bo mogą tego dnia poczuć się wyjątkowo. Każda z Pań chciałaby tego
dnia zrobić „coś” niestandardowego, aby nie spędzać swojego święta przed telewizorem.
Jeśli chodzi o prezenty, to symboliczne kwiatki lub czekoladki chętnie zamienimy
na przykład na masaż relaksacyjny czy lekcję tańca, profesjonalną sesję zdjęciową lub zakupy
ze stylistą, czyli coś nieszablonowego .
W Dniu Kobiet Polki nie chciałyby przede wszystkim otrzymywać niemiłych
i sarkastycznych komentarzy, doświadczać ignorancji i czuć, że panowie musieli coś dla nich
przygotować z przymusu. Polskie kobiety w dniu swojego święta, chciałyby, poczuć się
docenione i zauważone.
Dzień Kobiet obchodzi się równie hucznie jak u nas w niemal wszystkich krajach
byłego Układu Warszawskiego. 8 marca bawią się na Białorusi, Kirgistanie, Rumunii,
Rosji, Serbii, Ukrainie, Uzbekistanie i wielu innych państwach. Tradycje wszędzie
są niemal takie same, choć różnią się detalami.
We Włoszech panie otrzymuję nie goździki, jak to jest w modzie u nas, ale gałązki
akacji. Podobnie w Rosji i Rumunii. W niektórych krajach panie wychodzą na wieczorne
imprezy, by mogły choć tą jedną noc spędzić wyłącznie we własnym gronie.
Nieco inaczej Dzień Kobiet wygląda w Wielkiej Brytanii. Tu kobiety jak i mężczyźni
spotykają się na wystawach i wykładach o roli kobiety w życiu społecznym, kulturalnym
i naukowym. Organizuje się spotkania z zasłużonymi kobietami i rozmawia o tym, co jeszcze
można poprawić, by los kobiet na świecie nie odstawał od tego, jaki przypisano mężczyznom.
Oficjalnie dzień kobiet na wyspach przypada na 8 kwietnia, lecz wszelkie imprezy z nim
związane organizuje się przeważnie 10 kwietnia. Poza tym wręczanie prezentów kobietom nie
jest tu w modzie.
Chińczycy świętują na swój sposób.
Jak wiemy jest to bardzo zapracowana
nacja, więc podarunkiem dla Pań jest…. pół
dnia wolnego. Mogą one wykorzystać ten
czas na zakupy, bowiem tego dnia wiele
sklepów oferuje specjalne zniżki, często na
kosmetyki i ubrania. Są też organizowane
pochody i parady kobiet w ludowych
strojach.

DZIEŃ KOBIET - CIEKAWOSTKI:


W Polsce pierwszy dzień kobiet obchodzono w 24 marca 1924 roku.



W roku 1911 Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Niemczech, Danii i Szwajcarii.



W ZSRR 8 marca stało się świętem państwowym i zarazem dniem wolnym od pracy
w roku 1965.



Pierwszy dzień kobiet obchodzono w Belgii w roku 1910.



W Polsce lat osiemdziesiątych Dzień Kobiet był mało lubianym świętem, gdyż uważano
je za „przymusowy” dzień radości porównywany z 1 Maja.



W roku 1993 Dzień Kobiet przestał być w Polsce świętem państwowym.



Obecnie większość młodych ludzi uważa 8 marca za bardzo przyjemne święto i powód
do dobrej zabawy.



W latach głębokiego komunizmu popularne było publikowanie 8 marca zdjęć kobiet
zasłużonych dla kraju. Miało to pokazać, że nie ma takiej dziedziny życia, w której nie
biorą udziału kobiety.



Popularne dawniej goździki zastępowane są obecnie tulipanami i różami.



Obecnie, jak wynika z badań, ponad 70 procent mężczyzn zamierza kupić swojej kobiecie
kwiaty 8 marca.



W Wietnamie Dzień Kobiet obchodzi się dwa razy - 8 marca i 20 października.



W Rumunii i Portugalii kobiety obchodzą swoje święto we własnym gronie.



Symbolem Dnia Kobiet są goździki i tulipany.
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