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Kiedyś (za
czasów PRL-u)
Dzień Kobiet był
obchodzony w
zakładach pracy,
szkołach i
domach. Kobietom
wręczano
przydatne
przedmioty, takie
jak rajstopy, kawę,
ręczniki ścierki
czy mydła, bo
przedmioty te były
rzadkie do
zdobycia. W latach

70-tych do
powszechnych
podarunków
dołączyły kwiaty,
najpierw goździki,
a następnie
tulipany.
Dziś święto kobiet
jest obchodzone w
wielu krajach, bo
jest to święto
międzynarodowe.
W tych czasach
kobiety często
otrzymują podarki
w postaci

słodyczy czy
kwiatów.
A teraz
ciekawostki. W
Tunezji święto
kobiet jest
obchodzone 13
sierpnia. We
Włoszech kobiety
są obdarowywane
gałązkami akacji
srebrzystej. W
Rumunii Dzień
Kobiet jest równy z
Dniem Matki.
Możemy zatem

zauważyć, że
czasy się
zmieniają, a każdy
kraj ma własną,
odrębną tradycję.
A Wy co sądzicie
o Dniu Kobiet?
Czy Waszym
zdaniem to święto
jest potrzebne?

Mikołaj Szajna

PS Gdyby Dzień
Kobiet był więcej
razy w roku,

to chłopcy i
mężczyźni nie
dbaliby o to tak
bardzo, ale jeśli
jest raz w roku, to
chłopcy jak i
panowie dbają o to
święto tak samo,
jak kobiety dbają o
święta chłopaków.
Dla kobiet 8 marca
to wspaniały dzień.
Ale czy dla
chłopców też?

Zuzia Kubis

Co roku 8 marca wypada Dzień Kobiet. Jest to specjalny dzień, gdyż jest to wyrażenie szacunku dla
kobiet, które walczyły o swoje prawa. 

Dzień Kobiet - ważny dzień

Dzień Kobiet

W tym
numerze:

Artykuły o
kobietach,
ale nie tylko
dla kobiet ;)

Wszystkiego
dobrego z
okazji Dnia
Kobiet!7a



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 153 03/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Pomijając fakt,
że kobiety nie
miały praw
wyborczych, ich
życie znacznie
różniło się od
życia
mężczyzn.
Zaczynając od
średniowiecza:
pomimo że
kobiety pełniły
wiele ról
społecznych,
były
rzemieślniczkami,
królowymi,
zakonnicami,
opatkami, to
przede
wszystkim były
żonami i
matkami. Całe
życie
podporządkowane
były
mężczyźnie -
najpierw ojcu, a
następnie
mężowi.
Głównym
obowiązkiem

kobiety było
macierzyństwo.
Prawie całe
swoje życie
poświęcały
dzieciom.
Bezpłodne
dziewczyny
bardzo często
były porzucane,
jeśli ich
małżonek nie
mógł doczekać
się potomstwa.
Kobiety po
wyjściu za mąż
były całkowicie
oddane
swojemu
mężowi, a ich
obowiązkiem
była miłość do
niego. Musiały
być mu wierne,
pomimo że
mężczyźni nie
mieli takiego
obowiązku.
Społeczeństwo
w tamtym
okresie było
obojętne

na przemoc
domową, przez
co często
partner znęcał
się nad swoją
żoną. Jeśli mąż
dowiedział się o
cudzołóstwie
swojej partnerki,
mógł ją nawet
bezkarnie zabić.
Poród w
średniowieczu
wiązał się z
ogromnym
ryzykiem. Nie
dysponowano
wtedy takimi
metodami, jak
dziś, przez co
wiele kobiet
umierało
podczas porodu.
Cesarskie cięcie
wykonywano
tylko w
przypadku
śmierci
matki. Pod
koniec XIII
wieku kobiety
zaczęły

pracować w
zakładach
rzemieślniczych
np. przy
produkcji
odzieży, jak
również w
ciężkich
pracach, co
podwajało ich
obowiązki.
Zmieniło się to,
gdy pod koniec
średniowiecza
zaczęto
zakazywać
takich prac płci
żeńskiej. Te
same
zachowania i
wydarzenia
dotyczyły
również Polski.
W tamtym
okresie nie
różniła się ona
pod tym
względem od
innych państw.
Od 1688 roku
kobiety we
Francji nie
mogły

prowadzić
działalności
rzemieślniczej.
Christine de
Pisan była
znana francuską
pisarką,
otwarcie
mówiącą o
sprawach
kobiet. W
swoich
książkach
zwalczała
mizoginię* i
propagowała
ideał płci pięknej
ze wszystkich
środowisk.
Przełomem w
walce o prawa
wyborcze kobiet
było powstanie
w drugiej
połowie XIX
wieku nowego
ruchu
politycznego -
sufrażyzmu*.
Sufrażystki
działały głównie
w krajach
anglosaskich.

To między
innymi dzięki
nim Kongres
USA w 1919
roku przyjął
poprawkę do
Konstytucji,
przyznającą
kobietom prawo
głosu. W
Wielkiej Brytanii
w 1918 roku
wprowadzone
były
ograniczone, a
w 1928 roku
pełne prawa
wyborcze dla
płci żeńskiej.
W Polsce
kobiety
teoretycznie
uzyskały pełne
prawa wyborcze
7 listopada 1918
roku wraz z
powstaniem
rządu Ignacego
Daszyńskiego. Ta
decyzja została
jednak
ostatecznie
potwierdzona

Prawa kobiet zmieniały się na przestrzeni lat. Obecnie w większości państw na świecie kobietom
przysługują takie same prawa, jak mężczyznom, jednak dawniej było zupełnie inaczej.

Jestem kobietą!

Kobiety

Kobiety

WJ

7a
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28 listopada
1918 roku po
podpisaniu
dekretu przez
Józefa
Piłsudskiego,
będącego wtedy
Naczelnikiem
Państwa.
Oprócz praw
wyborczych,
przedstawicielki
płci pięknej
otrzymały
wówczas
między innymi
pełne prawa do
edukacji i
pracy. 
Współcześnie
sytuacja jest
znacznie
lepsza, mimo że
w niektórych
państwach
kobiety wciąż
nie mają
pełnych praw.
Tak jest w
Brunei - płeć
piękna dotąd nie
uzyskała praw
wyborczych, a
w Libanie
uzyskała tylko
częściowe.

W Sudanie nie
ma zakazu
stosowania
przemocy
domowej, a
dziewczynki
zostają wydane
za mąż nawet w
wieku 10 lat, co
nawiązuje do
tradycji sprzed
wieków. Iran,
gdzie kobiety
mogą być
kamieniowane
za cudzołóstwo,
a zabicie
swojego
gwałciciela
wiążę się z karą
śmierci. W
Somalii wciąż
powszechne
jest okaleczanie,
przemoc
seksualna i
prawne
podporządkowanie,
a w Jemenie
mordercy
zabijający
kobiety
„wyzywająco”
ubrane,
otrzymują
łagodne kary. 

W Syrii kobieta
sama nie może
zadecydować o
swoim ślubie i
partnerze -
decyduje o tym
jej rodzina.
Salwador
obecnie jest
jednym z
nielicznych
państw, w
których
obowiązuje
bardzo
restrykcyjne
prawo
aborcyjne.
Zakaz
przerywana
ciąży
obowiązuje
nawet w
przypadku
zagrożenia
życia matki czy
ciąży
spowodowanej
przemocą
seksualną. 8%
kobiet w
Salwadorze
doświadczyło
choć raz w
życiu gwałtu, z
czego 28% z
nich przed
ukończeniem
15 roku życia.
Te notowania
przewyższa
Egipt, w którym
aż 83% kobiet
było ofiarami
molestowania

seksualnego.
Przedstawicielki
płci pięknej są
tam uznawane
za obywateli
drugiej kategorii
i są całkiem
podporządkowane
mężowi, od
dziecka
wychowywane
na idealne żony.
Arabia
Saudyjska była
jeszcze do
niedawna
jedynym
krajem, którego
prawo
zabraniało
kobietom
prowadzenia
samochodu.
Płeć żeńska
stopniowo
otrzymuje nowe
prawa, bowiem
zakaz ten
przestał
obowiązywać
24 czerwca
2018 roku.
Zaledwie od
2015 roku
tamtejsze
kobiety mogą
głosować w
wyborach, a od
2016 roku
spędzać noc
samotnie w
hotelu. Mimo że
w tym
momencie nie
muszą

już walczyć o te
prawa, to myśl,
że jeszcze parę
lat temu mogły
o nich co
najwyżej
marzyć,
przyprawia o
dreszcze.
Według
europejskich
standardów
nawet to nie
zmienia faktu,
że kobiety w
Arabii
Saudyjskiej
mają duże
ograniczenia.
Nie mogą wyjść
na ulicę bez
długich
czarnych
narzut,
sięgających aż
do kostek,
obowiązkowo
zasłaniających
włosy, a
czasem także
twarz. Robią
wszystko tylko
wtedy, kiedy ich
mąż na to
pozwoli.
Dotyczy to
wyjazdów za
granicę jak i
pracy. Mąż
bowiem w
świetle prawa
staje się ich
mahram, czyli
opiekunem. My
to nazywamy

niewolą, ale dla
dużej części
tamtejszych
kobiet nie jest to
nic złego. Są do
tego
przyzwyczajone,
a przez to, że
nie miały
możliwości, aby
żyć inaczej,
często nie
próbują nawet
tego zmienić.
Sytuacja kobiet
wciąż się
zmienia, a my
mamy nadzieję,
że kiedyś we
wszystkich
miejscach na
świecie będą
one traktowane
na równi z
mężczyznami.

Klara
Dąbrowska,
Wiktoria Janiel

*Mizoginia-
nienawiść albo
silne
uprzedzenie w
stosunku do płci
żeńskiej.

*Sufrażyzm-
ruch polityczny,
mający na celu
uzyskanie praw
wyborczych
kobiet.

Kobiety

7a7a

WJ

KobiecośćKobiecość
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Każda klasa spędziła ten dzień inaczej...

Dzień Kobiet w 6a

Chłopcy z klasy
6b zorganizowali
dla dziewczyn
wyjście do
JumpingFrog
Lubin na zajęcia
sportowe. Był to
rodzaj Bungee
jumpingu.
Warsztaty
rozpoczęły się
krótką
rozgrzewką.
Każda z nas
została podpięta
do elastycznej
liny
przymocowanej
do sufitu. Każdy
sznur był tak
zaprojektowany,
że bez trudu
utrzymał ludzi w
powietrzu.
Później
instruktorka
nauczyła

nas różnych
figur
akrobatycznych
i siłowych, na
przykład: lot
Supermana,
żabi skok,
stanie na
rękach, lot
Tarzana czy
samolocik.
Bawiłyśmy się
świetnie.
Towarzyszyła
nam pani
Justyna Olejnik,
która robiła nam
zdjęcia i
podawała wodę.
Niektóre
ćwiczenia były
łatwiejsze, a
niektóre okazały
się trudniejsze i
bardziej
wymagające.
Tak nam się to

spodobało, że
postanowiłyśmy
zapisać się na
grupowe zajęcia
z tego sportu.
Po powrocie do
szkoły chłopcy
dali nam oraz
pani Justynie
kolejny prezent
w postaci
kwiatów i
słodyczy. Na
koniec złożyli
nam miłe
życzenia. Aby
podkreślić
romantyczność
tego dnia,
obejrzeliśmy
komedię
romantyczną.
To był bardzo
udany dzień!

Amelia Ekiert i
Emilia Łagun

W Dzień Kobiet warto pomyśleć nad czymś
oryginalnym.

Dzień Kobiet na sportowo

W tamten piątek
nasi koledzy
postanowili
zabrać nas-
dziewczyny, do
galerii.
Wyszliśmy na
trzeciej lekcji i
spokojnie
spacerem
doszliśmy do
centrum
handlowego.
Gdy weszliśmy
do środka,
chłopcy zaczęli
nas prowadzić
na drugie piętro.
Jak się okazało,
szliśmy na lody

do McDonalda,
a nasi koledzy
nam stawiali i
nie musiałyśmy
wydawać
naszych
pieniędzy. Po
deserze
wszyscy poszli
pochodzić po
sklepach i
niektórzy sobie
coś kupili.
Wyszliśmy z
galerii. Wszyscy
chłopcy i
niektóre
dziewczyny,
żeby na jak
najdłużej

oderwać się od
szkoły,
postanowili
zwolnić grupę.
Pomimo tego
udało nam się
dotrzeć na
lekcje i się nie
spóźnić. To tyle
z tego jakże
krótkiego
artykułu, a Wy
jak spędziliście
Dzień Kobiet?

Alicja Fijołek

6b :)

6a :)

Jumping&Bungee Frog Lubin

MKR
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