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Dziś 8 marca, czyli Dzień Kobiet!
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
pań
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Dziś 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Bukiety kolorowych kwiatów, życzenia, słodkie upominki i
specjalnie przygotowane kolacje - na takie prezenty cieszą się kobiety duże i małe.
Obdarowane zostaną kobiety na całym świecie, gdyż jest to święto międzynarodowe.
Początkowo jego celem było upamiętnienie ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

Kobiety w kulturze doceniane były już od czasów starożytnych. Co ciekawe, obchody święta kobiet, niezależnie od
kultury zwykle przypadały w marcu. Jako pierwowzór Dnia Kobiet wskazywane są Matronalia, obchodzone w
starożytnym Rzymie. Było to święto kobiet zamężnych i przypadało w pierwszym tygodniu marca. Już wtedy
mężczyźni tego dnia obdarowywali swoje żony i spełniali ich życzenia.
Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w czasach współczesnych odbyły 28 lutego 1909 roku w Stanach
Zjednoczonych. Data ostatecznie została ustanowiona na dzień 8 marca, ze względu na fakt, że 8 marca 1908 roku w
Nowym Jorku odbył się marsz 15 tysięcy pracownic fabryk, które domagały się praw politycznych i ekonomicznych
dla kobiet. W 1910 roku w Kopenhadze ustanowiono obchody Dnia Kobiet, który miał być respektowany na całym
świecie. Dzień ten miał na celu krzewienie idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla inicjatywy
powszechnych praw wyborczych dla kobiet. Już wtedy w konferencji, mającej na celu stanowienie dnia Kobiet brały
udział kobiety, które swoich krajach po raz pierwszy zajmowały stanowiska polityczne. Chociaż w dniu kobiet
można było zobaczyć pochód sufrażystek w Krakowie już w 1911 roku, w Polsce święto stało się popularne dopiero
w czasach PRL, kiedy to obowiązkowym upominkiem był „goździk i rajstopy”
Z biegiem lat, sytuacja kobiet (szczególnie w krajach europejskich i w Ameryce) w społeczeństwie uległa znacznej
poprawie. Dziś panie pracują, rządzą i zarabiają tyle, co mężczyźni. Dziś Dzień Kobiet polega na uhonorowaniu żon,
dziewczyn, mam, babć i córek słodkim upominkiem, bądź bukietem kwiatów. Obchodzony jest praktycznie na
całym świecie, więc każda przedstawicielka płci pięknej, ma szansę tego dnia poczuć się wyjątkowo.
W związku z tym, że panie doceniane były, są i mamy nadzieję, że zawsze będą, nasza redakcja chciałaby złożyć tego
dnia wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia:

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień również był dla Was Dniem Kobiet!
życzy redakcja portalu ox.pl

