DZIEŃ KOBIET DAWNIEJ I DZIŚ
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów
robotniczych w Ameryce Północnej i Europie.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego
1909

r.

w

Stanach

Zjednoczonych.

Zapoczątkowane

zostały

przez

Socjalistyczną Partię Ameryki. Manifestacja miała upamiętnić protest,
który odbył się 8 marca 1908 roku. Wtedy właśnie blisko 15 tysięcy
pracowników branży odzieżowej domagało się praw ekonomicznych
i politycznych dla kobiet.
Oficjalnie datę 8 marca okrzyknięto Dniem Kobiet w 1922 roku.
Dzień Kobiet w czasach PRL
W Polsce święto kobiet było szczególnie popularne w okresie PRL.
Panie obdarowywano wówczas słynnymi goździkami, a także rajstopami,
ręcznikami czy kawą. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet
różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława
Gomułki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie
odgrywałyby ważnej roli”. W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony
obowiązkowo.
Dzień Kobiet dziś
Podpisana
pierwszym

w

1945

roku

międzynarodowym

Karta

Narodów

dokumentem

Zjednoczonych

potwierdzającym

była

zasadę

równości kobiet i mężczyzn. Dziś Dzień Kobiet jest okazją do zwrócenia
uwagi na problemy kobiet z całego świata, podkreślenie ich roli oraz
podziękowanie i docenienie.
Dziś wśród najbardziej popularnych upominków są kwiaty, słodycze,
perfumy i kosmetyki. Coraz częściej mężczyźni swoim kobietom fundują
wizyty w SPA, bony do kosmetyczki, sauny czy na masaż. Mile widziane
są też zaproszenia do restauracji lub kawiarni (po pandemii), bądź
własnoręcznie przygotowana przez mężczyzn kolacja czy obiad w domu.

A w pracy / szkole?
W zakładach pracy - zależnie od pracodawcy - zdarzają się
poczęstunki, czasem też kobiety otrzymują drobne upominki.
Na uczelniach (w normalnym trybie - bez pandemii) studentki
8 marca nie są odpytywane na zajęciach, podobnie w szkołach uczennice,
choć nie jest ogólnie przyjętą tradycją.
Również w sklepach, zwłaszcza w drogeriach i perfumeriach, często
z okazji Dnia Kobiet udziela się rabatu na kosmetyki.
Coraz więcej kobiet decyduje się na spędzenie wieczoru 8 marca
w gronie przyjaciółek w kawiarni lub dobrej knajpie.
W większych miastach Polski organizowana jest Manifa, czyli
demonstracja kobiet domagających się równego statusu kobiet i mężczyzn
w społeczeństwie i w miejscach pracy.
I życzenia: 
Dziś mamy 8 dzień marca, święto wszystkich Pań.
Z tej okazji składamy najlepsze życzenia wszystkim Kobietom,
tym małym, tym trochę starszym i tym całkiem dorosłym.
Aby każdy dzień był dla Was pełen słońca i życzliwości ludzi.
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