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Dzień Kobiet- Początki

Sufrażystki w Krakowie – Dzień Kobiet 1911 r. .

      Skąd się wziął Dzień Kobiet? Od kiedy jest obchodzony w Polsce? Święto Kobiet w
Polsce upowszechniło się w czasach PRL-u, choć na świecie obchodzi się je od 1910 roku.
A jego symbolem jest czerwony goździk to jednak z założenia Międzynarodowy Dzień
Kobiet jest uczczeniem pamięci sufrażystek. Walczyły one o równouprawnienie kobiet,
równe traktowanie w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykonaną pracę. Początki
obchodów tego święta związane są ze strajkami w Stanach Zjednoczonych. Podczas
jednego z nich, w 1909 roku kobiety sprzeciwiające się uciskowi w firmie, zostały zamknięte
w fabryce, gdzie wybuchł pożar. Zginęło w nim 126 kobiet. Dlatego od 1910 roku obchodzi
się Dzień Kobiet jako uczczenie pamięci i poświęcenia tych kobiet. Ustanowiła go
Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze. Z założenia Dzień Kobiet miał służyć
utrwalaniu idei równości. W większości krajów te święto obchodzone jest 8 marca, choć są
wyjątki – w Tunezji obchodzi się je 13 sierpnia. Data – początek marca – związana jest z
rzymskimi obchodami Matronaliów, święta macierzyństwa, płodności i pierwiastka
żeńskiego w naturze. Wtedy też kobiety były traktowane w sposób wyjątkowy, ponieważ
dawano im prezenty i spełniano ich życzenia. Współcześnie Dzień Kobiet respektują kraje
takie, jak Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Kuba,
Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Indie, Węgry, Francja i oczywiście Polska.

Alicja Nowacka
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Być kobietą...

     W życiu codziennym możemy obserwować "wojnę" pomiędzy mężczyznami, a kobietami, która polega na licytacji
o to kto ma w życiu gorzej. Zbliża się jeden z najpiękniejszych dni w roku-Dzień Kobiet. Z tej okazji chciałabym
przyznać rację panom. Tak, to wy macie gorzej. Oto parę przykładów na potwierdzenie, że kobiety mają nico lepiej od
mężczyzn.
  
  "Najpierw kobiety i dzieci!". Ile razy słyszeliśmy to zdanie? W przypadku każdej niebezpiecznej sytuacji, w której
uczestniczy pewna grupa osób, pierwszeństwo do ewakuacji lub ewentualnej pomocy mają właśnie kobiety i dzieci.
Tak więc 1-0 dla kobiet!
 
    Kiedy mężczyzna ma gorszy dzień, nic nie jest w stanie mu pomóc. Musi po prostu poczekać, aż zły humor minie,
natomiast kobiecie wystarczy pudełko lodów lub tabliczka mlecznej czekolady. Chyba, że jest to sytuacja kryzysowa.
Wtedy kobieta łamię "świętą" zasadę diety i potrzebuje... dwóch czekolad! Kobiety-2, mężczyźni-0. 
  
   Podczas nagłego skoku adrenaliny kobieta swobodnie może dać wodze swoim emocjom i zacząć krzyczeć,
piszczeć czy płakać, mężczyźnie chyba raczej nie pasuje taki pisk. 3-0 dla kobiet! 
 
     Według najnowszych statystyk, kobiety żyją  średnio o 8 lat dłużej od mężczyzn! Ktoś tu mówi o słabej płci?
Kobiety-4, mężczyźni wciąż 0! 
  
     Kiedy kobieta ma zamiar zrobić zakupy , nie musi martwić się o to, że nie zdąży na ważny mecz. Dzień ma
zaplanowany tak, aby nic nie było w stanie jej zakłócić bezcennej rozrywki. Kobieta ma również idealną wymówkę na
zarzut, całego dnia spędzonego w galerii handlowej. Sukienki, spódnice, spodnie, bluzki o wszystkich możliwych
fasonach, szpilki, kozaki, marynarki, torebki… przecież wszystko trzeba przymierzyć! Kobiety z pięciopunktową
przewagą! 
 
     Naszą umiejętnością swobodnej konwersacji potrafimy rozwiązać wiele konfliktów i ewentualnie przekonać kogoś
do swoich racji (wcale nie chodzi o urodę). 6-0 dla płci pięknej!
  Czy którykolwiek mężczyzna dostał kwiatek lub czekoladki na Dzień Chłopaka? Nie sądzę. 

     Moja krótka sonda zakończyła się wynikiem 7-0 dla kobiet! Nie ma się co oszukiwać. Mamy po prostu lepiej.
Mężczyźni mają o tyle dobrze, że mogą nas codziennie obserwować i podziwiać, nie potrzebują lusterka! 

Daria Tadko
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Kobieta okiem mężczyzny

      Kobieta została stworzona by wspomagać mężczyznę, a także
odgrywa zasadniczą rolę w podtrzymywaniu gatunku. Choć często nas
irytują, nie potrafilibyśmy bez nich żyć. Kobiety są marudne, kłótliwe,
dokuczliwe, ale mają też dużo zalet. Są troskliwe, pomocne, życzliwe,
miłe i wyrozumiałe. Pełnią także ogromną rolę w społeczeństwie. Wiele
zawodów  w większości wykonują kobiety np. nauczycielka,
pielęgniarka, kelnerka instruktorka fitness, ginekolog. Gdyby nie
kobiety to nas, mężczyzn by tutaj nie było, ponieważ to one muszą
znosić ból porodu, żebyśmy my mogli żyć. Gdyby nie one ludzkość by
nie istniała, a gdyby istniała to na pewno nie byłoby tak ciekawie jak
jest teraz. Chciałbym więc złożyć wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Igor Kraszewski
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Wywiad z wójt gminy panią Bożeną Kordek

Wywiad z naszą
panią wójt
postanowiliśmy
zamieścić w
numerze specjalnym
z okazji Dnia Kobiet. 
Spotkanie odbyło się
2 lutego 2017 r. W
numerze
poprzednim
zamieściliśmy
fotorelację, teraz
chcielibyśmy wam
przedstawić wywiad,
jaki przeprowadzili
podczas wizyty w
gminie nasi
redaktorzy:  

Czy bardziej
podobała się pani
praca nauczycielki
czy praca ,jaką
wykonuje pani
teraz czyli praca
wójta gminy
Małkinia Górna?   
Pani wójt:
Zdecydowanie praca
wójta gminy Małkinia
Górna.

Dlaczego właśnie
bardziej jest pani
zadowolona z
pracy jako wójt
gminy? 
Pani wójt:
Nauczycielem

czułam się z
powołania, zawsze
lubiłam pracę z
dziećmi. Byłam 25
lat dyrektorem, ale w
ostatniej kadencji
wiedziałam, że to już
za długi okres. Od
zawsze
interesowałam się
samorządem...
Postanowiłam iść w
tym kierunku. Był
taki czas, że do
2006r.
kandydowałam do
Rady Powiatu, po
czym zostałam
przewodniczącą.
Wiedziałam, że moje
działania są
skuteczne, dlatego
postanowiłam
zgłosić swoją
kandydaturę na
stanowisko wójta
gminy. Poza tym
pierwszy raz w
historii w tej Polsce,
od 1998roku na tym
stanowisku pracuje
rodowity
mieszkaniec, żaden
z poprzednich
wójtów nie był tu
urodzony ani nie
związany tutaj
rodzinnie, a także
pierwszy raz na

tym stanowisku w
naszej gminie
pracuje kobieta.
Teraz wiem, że
zrobiłam dobrze, bo
robię to, co lubię
robić.

Czy stresowała się
pani przed
pierwszym
wystąpieniem jako
wójt gminy?
Pani wójt: Nie, nie
stresowałam się.

Jakie emocje
towarzyszyły
wtedy pani? 
Pani wójt: Piękne
emocje... Byłam
przewodniczącą
Rady Powiatu  i
dyrektorem w
szkole, dlatego nie
miałam żadnego
problemu, żeby
przemawiać. Lubię
rozmawiać z ludźmi.
Przed wystąpieniem
zawsze wytwarza
się jakiś poziom
adrenaliny w
organizmie, chodzi o
to, żeby powiedzieć
wszystko zwięźle,
nie za długo i nie
wyjść na kogoś, kto
chce zagadać.

Myślę, że odrobina
tremy nikomu nie
zaszkodziła, mi
również, ale nigdy z
tego powodu nie
drżały mi ręce czy
nogi.

Jakie przyjemności
sprawia pani ta
praca? 
Pani wójt: Kochani
najbardziej cieszę
się, jak coś się uda,
wtedy kiedy
zrobiłam coś
dobrego dla
mieszkańców, np. w
gminie jest
rozbudowane 59km
linii wodociągowych/
160 km, dlatego
staram się
pobudować coraz
więcej tych linii, z
czego udało mi się
już 40 km. Bardzo
ucieszyło mnie, jak
mieszkańcy naszej
gminy czekali
dokładnie 16 lat na
bieżącą wodę i w
tamtym roku
popłynęła z ich
kranów woda, więc
są to takie ważne
aspekty. Mamy
przecież tak
utalentowane dzieci

i młodzież w gminie,
staram się
zapewniać im
dodatkowe zajęcia,
aby mogły rozwijać
swoje umiejętności,
za co je później
nagradzam.

Co zmieniło się w
pani życiu kiedy
została pani
wójtem ?
Pani wójt: Uważam,
że dużo się nie
zmieniło, ponieważ
moja rodzina była
przyzwyczajona, że
jestem
społecznikiem i
zawsze mam coś w
planach. Jedyne co
to po prostu więcej
pracuję, ale to nie
sprawia mi
problemu, bo ja lubię
pracować, zdarza mi
się wracać późno do
domu.

Jak czuje się pani z
faktem, że zaufało
pani tyle osób? 
Pani wójt :Czuję się 
tym bardzo
zobowiązana,
dlatego że mam
swój model pracy w
samorządzie.

Nie lubię leni w
samorządzie,
dlatego sama
staram się
sumiennie
wywiązywać ze
swoich obowiązków.
Mam świadomość,
że z każdej kadencji
trzeba się potem
rozliczyć. Na
początku nie byłam
pewna czy uda mi
się wszystko
zrealizować, ale
teraz po dwóch
latach myślę, że z
pełną swobodą
stanę przed
mieszkańcami i
będę po kolei
rozliczała się z tego
,co mi się udało.
Myślę, że wynik
będzie dodatni.

Co lubi robić pani
w wolnym czasie,
ma pani jakieś
hobby?
Pani wójt: Nie mam
zbyt dużo wolnego
czasu, ale bardzo
lubię oglądać filmy.
W czasie wolnym
robię również
porządki w domu.
Dziękujemy Pani za
to spotkanie.

Mamy nadzieję, że
uda się Pani
zrealizować
wszystkie swoje
plany dotyczące
naszej gminy
Małkinia Górna
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www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 13 03/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójeczka

Przepis na czekoladowe ciasto z kokosową kaszą manną

     Z okazji Dnia Kobiet polecam przepis na najlepsze ciasto, które możecie upiec panowie
dla swoich dziewczyn, albo dziewczęta dla swoich chłopaków. Naprawdę nie wymaga dużo
pracy, ale jedynie dobre chęci.

Ciasto czekoladowe z kaszą manną
Składniki na ciasto:
1 litr mleka
1 szkl. cukru
1 szkl. kaszy manny
3 łyżki kakao
200 g masła
2-3 paczki herbatników

Polewa:
1/2 kostki masła
prawie 3/4 szkl. cukru
2 łyżki kakao
3 łyżki wody

Sposób przygotowania:
Do garnka wlewamy mleko, wsypujemy cukier, kaszę i kakao. Mieszamy dokładnie aby nie było grudek i dodajemy
masło. Gotujemy cały czas mieszając aż do roztopienia się masła. Spód blaszki wykładamy papierem do pieczenia na
którym układamy herbatniki, wlewamy gotową, gorącą masę a na niej układamy herbatniki. Czekamy aż ciasto
wystygnie i przygotowujemy polewę w tym celu gotujemy razem wszystkie składniki aż do uzyskania gładkiej masy,
wylewamy ją na wierzch ciasta. Można również wedle uznania posypać całość wiórkami kokosowymi albo
uprażonymi płatkami migdałowymi. Czekamy aż całość wystygnie i chowamy do lodówki najlepiej na całą noc.
Następnego dnia ciasto jest gotowe do zjedzenia.

Smacznego :)

. .. .
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Życzenia

Z okazji Dnia Kobiet...

Dla kobiet, które znamy
moc życzeń dzisiaj mamy,
dużo szczęścia i miłości
oraz kwiatów i radości,

niechaj się to niesie na cały kraj,
dziś dla pań wszystkiego NAJ! NAJ! NAJ! 

Redaktorzy gazetki "Dwójeczka"
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	Smacznego :)
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