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MARZEC, MARZEC PIĘKNIE SIĘ USTROIŁ… CZYLI KILKA SŁÓW O
DNIU KOBIET
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Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się
z czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy
masowo goździkami. 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.
Była
to
okazja
do
uzupełniania braków w zaopatrzeniu,
dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło,
kawa. Dzień ten, podobnie jak inne uroczystości: Dzień Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika,
Dzień Drukarza, Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego – według niektórych istniał po
to, aby obywatele nie zapomnieli o "przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do
wielkich idei pokoju i socjalizmu". Świadczą o tym chociażby tytuły ówczesnych
artykułów: "Kobiety w szeregach ORMO podejmują zobowiązania dla uczczenia swego
święta", "Tysiące kobiet stają w szeregach przodowników pracy", "Kobiety uczczą swoje
święto wzmożonym współzawodnictwem pracy

 Dzień kobiet współcześnie
Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w Albanii, Algierii, Armenii,
Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso,
Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii,
Mongolii,
Czarnogórze,Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie,
Uzbekistanie, Wietnamie,
Włoszech i Zambii. Mężczyźni wręczają wtedy
znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne
podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem
matki, podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.
W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 80. do popularnych podarunków
dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później tulipany. Obecnie
corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje
połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami
są najczęściej kwiaty lub słodycze.
18 grudnia 2007 roku Zgromadzenie ustanowiło dzień 15 października jako
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W rezolucji NZ nakłaniają państwa
członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim
podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze.

 Historia
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie
Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z
początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie
obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia .
19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii,
Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania
stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania
dyskryminacji w miejscu pracy. 25 marca tego roku wiele robotnic zginęło w pożarze
fabryki Triangle Shirtwaist
Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata,
mimo że nie wszędzie obchodzony jest 8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet obchodzone
jest 13 sierpnia. W Polsce Dzień Kobiet stał się szczególnie popularny w czasach PRL. Tak
wtedy, jak i dziś jest to dobraokazja do obdarowania kobiet kwiatami, słodyczami oraz
innymi podarunkami.
Źródło: Wikipedia - Mateusz Lisiecki

Wybory Miss Szkoły Przysposabiającej do Pracy
i
ZSZ z innowacją pedagogiczną rozstrzygnięte!
W dniu 8 marca 2013 roku odbyły się w naszej placówce wybory najpiękniejszej
uczennicy – Miss Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z
innowacją pedagogiczną. Był to również pretekst do uczczenia Dnia Kobiet. Wśród
kandydatek do zaszczytnego tytułu Miss Szkoły znalazły się:
Patrycja Łuczak – Iai
Daria Brandeburg – IIk
Dominika Paszke – IIai
Justyna Stachowiak – IIai
Anna Surdyk – IIai
Żaneta Szafraniak – IIai
Weronika Patrzanowska – IIIai
Karolina Przytulska – IIIai
Kandydatki prezentowały
się w klubie Dioda. Każda
pretendentka do zaszczytnego
tytułu wypowiedziała się na temat
swoich
zainteresowań,
pasji.
Emocje sięgały zenitu. Dzięki DJ.
Jackowi – uczniowi klasy IIIk,
który studził emocje muzyką, udało
się dobrnąć do finału, w którym
męska
część
społeczności
do
uczniowskiej
przystąpiła
głosowania. Tuż po nim prowadzący wybory – Monika Żerdzińska i Sylwester Warański –
wychowawcy klas IIai i IIIai – ogłosili zwyciężczynie. Zostały nimi:
Miss Szkoły – Daria Brandeburg z klasy IIk,
I Wicemiss Szkoły – Żaneta Szafraniak z klasy IIai.
Bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku wyborów odbyła się szkolna edycja konkursu
Randki w ciemno. Na początek w role wybierającego wcielił się nauczyciel informatyki
Łukasz Wencel, a po drugiej stronie parawanu można było oglądać kandydatki „do wzięcia” –
Panie Marię Gajewską, Hannę Kaczmarek i Izabelę Łajs. Walka tych ostatnich o względy
wybierającego bardzo spodobała się uczniom, którzy z niezwykłą uwagą spoglądali na
poczynania swoich nauczycielek i opiekunek. Wcieliły się one bowiem w postacie – strojnej
Joli, nieokrzesanej Gabrysi – mieszkanki niewielkiej wsi oraz ułożonej Tosi. Po niezwykle
wyrównanej walce wybranką kawalera została… Gabrysia.
Wzorem swoich nauczycieli i opiekunów w kolejnych edycjach Randki w ciemno
udział wzięli uczniowie, którzy poczynali sobie wyśmienicie wcielając się w bohaterów
szkolnej edycji tego popularnego teleturnieju.
Bardzo miłym gościem imprezy była wicedyrektor Ośrodka – Pani Elżbieta Olszak,
która wspomagała prowadzących w przygotowaniu imprezy oraz w realizacji części
artystycznej.
Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu Miss Szkoły i Randki w ciemno
serdecznie gratulujemy udanego występu, a Paniom raz jeszcze życzymy wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
Sylwester Warański

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH
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Oczy leżą w moczodole.
Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut.
Kości człowieka połączone są łokciami do kolan.
Nerka, moczowód pęcherz i cewka tworzą układ
wydawniczy.
Tasiemiec rozmnaża się przez podniecenie.
Wszelkie potrzeby w szpitalu załatwia salowa.
Pielęgniarki podają pacjentom kaczki jako przystawkę.
Znalezione w sieci – Izabela Czoszyk

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
KaŜdy, kto na kartach ksiąŜki Antoine’a de Saint-Exupery’ego spotkał się z
Małym Księciem, tęskni za tym bohaterem. Alexandro Guillermo Roemmers
umoŜliwia nam ponowne spotkanie z tym wraŜliwym chłopcem za
pośrednictwem kierowcy przemierzającego bezkresną Patagonię,
który udziela samotnemu wędrowcowi pomocy i proponuje wspólną
podróŜ. PodróŜ dającą odpowiedź na wiele trudnych pytań na przykład
o to, jak Ŝyć, jak nie bać się śmierci, jak patrzeć, by widzieć, jak
kochać, by odnaleźć szczęście.
(A. G. Roemmers: Powrót Młodego Księcia).
Barbara Nowak
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