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"Dziś powinnaś być królową,
 Wypoczywać cały dzień.
 Komplementów słuchać dużo,
 Wszystko na skinienie mieć.
 Nawet, kiedy spojrzysz w niebo
 I wypowiesz tę chcę mieć,
 Dzisiaj będziesz miała wszystko,
 Bo to jest Twój dzień."

. .

https://expressilustrowany.pl/
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                             DZIEŃ KOBIET - HISTORIA ŚWIĘTA 

AUTOR: DARIA KORBA 
ZDJĘCIA: GRAFIKA GOOGLE 

W Polsce Dzień Kobiet został obchodzony dopiero w czasach PRL – u.
Symbol to czerwony goździk. Z założenie Dzień Kobiet jest uczczeniem
pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Na
świecie Dzień Kobiet związany był ze strajkami w Nowym Roku w 1909r.
Dlatego na świecie Dzień Kobiet został obchodzony już w 1910r.

.

Dzień Kobiet – co dać w prezencie ?

Zazwyczaj panie w Polsce otrzymują w prezencie słodycze i
kwiaty. Goździki nadal są niezwykle popularnym kwiatem.
Obok niego królują tulipany i czerwone róże, te szczególnie
dla partnerek. Jednak w innych krajach, na przykład we
Włoszech, kobiety otrzymują gałązki akacji srebrzystej.
Podobny podarunek otrzymują w Rosji.

Dzień Kobiet – kiedy i gdzie jest obchodzony ?

W Większości krajów jest obchodzony 8 marca chociaż są wyjątki:
- W Tunezji jest obchodzony 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, dawano im prezenty i spełniano
ich życzenia.
Współcześnie respektują to święto kraje takie, jak Albania, Białoruś, Bośnia i
Hercegowina, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Kuba, Portugalia, Rosja,
Słowacja, Szwecja, Ukraina, Indie, Węgry, Francja i oczywiście Polska.

.
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                         IDEALNA SYLWETKA KIEDYŚ I TERAZ 

Lata 1400-1700

Czasy renesansu to okres kiedy królowały pełne kształty.
Szczupła sylwetka świadczyła o niedostatku i złej pozycji
finansowej. Chudy był jedynie ten, który nie miał pieniędzy na
jedzenie. Zatem im krąglejszasylwetka, tym większa
zasobność portfela i lepsza pozycja społeczna. Idealna
kobieta ma brzuszek, który jest wyraźnie zaokrąglony. Musi
mieć też duży biust, szerokie biodra i pupę.

Lata 20-ste 

Na początku wieku idealna sylwetka kobieca przeszła ogromną
metamorfozę względem wcześniejszych lat. Po erze pełnych kształów,
przyszedł trend na szczupłe ciało bez wyraźnie zarysowanych kształtów.
Pociągła sylwetka, pozbawiona biustu, który kobieta powinna ukrywać.
Kobieca figura powinna być zbliżona do chłopca. Taki ideał figury połączony
był z faktem, że kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa, nosić spodnie,
pracować i upodabniać do mężczyzn.

Lata 50-te 
 
klepsydry i kuszących kształtów.

 Idealna kobieta 
ma być jak z okładki Playboya. To czas sylwetki a la Sophia
Loren: apetyczna, kusząca i kobieca.
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Lata 90-te 

W latach 90-tych idealna sylwetka wzorowana
była na anorektycznie wręcz chudych
modelkach. Widoczne kości bioder, wystające
obojczyki i zapadnięte policzki to znaki
rozpoznawcze idealnej sylwetki lat 90-tych.

Przełom lat 90-tych i lata 2000 

ideał ciał w stylu aniołków Victoria's Secret. Przerwa między
udami i długie nogi to wyznacznik tych lat. Ważnym
elementem tej sylwetki był też duży biust. Aby osiągnąć takie
idealne ciało, wiele kobiet decydowało się na zabieg
powiększania piersi.

Obecnie 

Jaka figura jest modna dziś? Idealna sylwetka teraz to
kształty w stylu Kim Kardashian: większa pupa,
szersze biodra, wąska talia i wydatne usta. Aby osiągnąć
takie efekty, coraz częściej korzystamy z pomocy medycyny
estetycznej, a w nasz wygląd ingerują lekarze.

.

AUTOR: Dariusz Kopta
ZDJĘCIA: GRAFIKA GOOGLE 

.
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Dzień Kobiet – płci żeńskiej kojarzy to się najpewniej z
bukietem róż, albo innym równie pięknym podarunkiem, a
mężczyznom – z pretekstem do miłego gestu w stronę swojej
ukochanej, mamy, babci czy siostry. Obchodzimy go 8 marca.

Skąd się wzięło to święto w Polsce?

Pojawiło się ono u nas wraz z komunizmem, a władza
socjalistyczna wprowadzając je chciała propagować pracę
kobiet. Dostawały one wówczas goździki, rajstopy jak i kawę,
która wtedy była produktem ciężkim do nabycia.
Współcześnie kobietki otrzymują różnego rodzaju kwiaty,
perfumy albo biżuterię. Mężczyźni też tego dnia mają okazję
zaprosić swoją ukochaną na kawę, seans w kinie czy inne
ciekawe rozrywki. Kobiety docenią każdy miły gest!
Pamiętajcie, mężczyźni aby nie tylko 8 marca dbać o swoje
babki, codziennie okazywać im szacunek, miłość i
rozpieszczajcie je! .

AUTOR: MAGDA KAPUSTA
ZDJECIA: POLINA ISCHENKO 

       JAK OBCHODZIMY DZIEŃ KOBIET W         
                  POLSCE? 

.
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                                                   FEMINIZM 

W poniższym artykule pragnę przybliżyć czytelnikom historię oraz
istotę zjawiska feminizmu. Jego genezę oraz cele ruchów
feministycznych w sposób możliwie przystępny dla każdego.
 
  Na wstępie powinienem postawić pytanie: jakie jest twoje pierwsze
skojarzenie, kiedy słyszysz padające w galerii/autobusie/szkole hasło
feminizm? Czy w twojej głowie wytwarza się wtedy wizerunek ściętych
na irokeza bab z włosami przemalowanymi na agresywny kolor,
wrzeszczących różne radykalne hasła, a przy tym ostentacyjnie
majtających cyckami? A może na wydźwięk terminu feminizm
wyobrażasz sobie jego przedstawicieli i przedstawicielki raczej jako
grono stanowczych osób, potrafiących nawiązać dyskusję z
wytoczeniem merytorycznych argumentów? Jeśli twoja imaginacja
feminizmu jest jeszcze różna od obydwu przytoczonych przeze mnie
skrajnych przykładów, przywołaj ją teraz. I zrób stopklatkę. Wbrew
pozorom postrzeganie na zasadzie skojarzeń wiele znaczy dla naszego
toku rozumowania. Podświadomie mózg nami manipuluje. 
Okej. Na krótką chwilę cofniemy się teraz w czasie, żeby dokopać siędo korzeni feminizmu. Nic nie pomaga tak poukładać sobie w głowiepewnych pojęć jak ogarnięcie ich genezy. Proszę, nie zniechęcaj się,nawet jeśli historia sprzed wynalezienia smartphona i budki z kebsemjest ci zupełnie obca. 
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Mamy rok 1789, we Francji trwa ta słynna rewolucja, podczas którejktoś znalazł inne zastosowanie dla gilotyny, niż obcinanie końcówekcygar w nienaganny sposób. Jeszcze w tym samym roku Francuziuchwalają Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. To tutaj, w tympunkcie, myśl feministyczna znajduje swoje ujście, a dzieje się tokonkretnie dwa lata później, gdyż w roku 1791 niejaka Olimpia deGouges publikuje Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki. Ad hoc, ówdokument miał być niczym innym, niż rozszerzeniem swojegopierwowzoru o interesy kobiet, o których dzielni rewolucjoniścizapomnieli w ogniu walk dwa lata wcześniej. Pani de Gouges zabrakłojednak daru perswazji, ponieważ parlament odrzucił wniosek ouchwalenie jej autorstwa dokumentu, ją zaś zyskana sława przyprawiłao urwanie głowy. Dosłownie.
 
Równolegle, w ogarniętym ogniem rewolucji i reform Paryżu działała
Mary Wollstonecraft, autorka głośnej książki Wołanie o prawa kobiety.
Utwór rzucał zupełnie nowe światło na rolę instytucji małżeństwa.
Ściślej rzecz ujmując, ukazywał perspektywę kobiety zamężnej jako
towarzyszki życia mężczyzny, nie tylko jego „żony”. Problematyka z
pozoru błaha, wytyczała nowa szlaki w rozumowaniu ról kobiety i
mężczyzny związanych ze sobą obrączkami. Wollstonecraft
napiętnowała pojmowanie kobiet w charakterze cennej zdobyczy,
skarbu, który dostawał się w ręce skarbnika. Jej zdaniem należało to
zmienić i pokazać społeczeństwu, że kobieta to także człowiek w
pełnym tego słowa znaczeniu. Nie świecidełko pełniące rolę
ozdoby kroczącej u boku samca alfa. 
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Cóż, sama nawet po zawarciu aktu małżeństwa z pewnym ambitnymAmerykaninem podkreślała, że choć czuje się jego żoną, nie pozwoliłamu się poślubić. Życie sprawiło, że wykończona psychicznie, rzuciłasię z mostu do rzeki, z której jednak ją w porę wyłowiono. Zmarłaponownie zamężna.  Za twórcę pojęcia feminizmu uznaje się Francuza Charlesa Fouriera.Po raz pierwszy miał go użyć w roku 1837…  Dobra, tyle z historii genezy. Odkopaliśmy korzenie, pora piąć sięwzwyż łodygi. Teraz pozwolisz, że przytoczę ci o co właściwie chodzi wtym całym feminizmie…  Rozróżniamy cztery główne fale feminizmu. Oznacza to nic innego, jakcztery okresy intensywnej aktywności środowisk feministycznych,podczas których walczyły one o określone cele. W zamierzchłychczasach działalności sufrażystek, panie wojowały o prawo dogłosowania, reformę prawa rodzinnego, czy zainteresowanie bytemekonomicznym płci pięknej, zaś we współczesnej czwartej fali mamy doczynienia ze sprzeciwem na masową skalę aktom molestowaniaseksualnego kobiet oraz stosowaniu wobec nich przemocy. Gamapostulatów na przestrzeni wieków xx i xxi była szeroka jak samhoryzont w szczerym polu. Feministki, rozczarowane efektem pierwszejfali zapoczątkowanej przez ruch sufrażystek, wywołały drugą falę wlatach 60. Poruszała ona kwestie aborcji, seksualności kobiet, czy teżich szans na rynku pracy. W latach 80 feminizm trzeciej falicharakteryzował się z kolei filozoficznym podejściem do problemudyskryminacji kobiet. 
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Dotykał kwestii rasowych oraz etnicznych, tak by feministki
krajów trzeciego świata także w równym stopniu co ich
koleżanki z krajów wysoko rozwiniętych mogły domagać się
swoich praw. Na przestrzeni tylu lat nawet w tak zwartym
froncie walki o zaprzestanie dyskryminacji kobiet musiały
pojawić się zgrzyty i podziały. Stąd feminizm liberalny oraz
radykalny. Pierwszy rodzaj feminizmu koncentrował się na
prawodawstwie i przeprowadzaniu szeroko pojętych reform,
dzięki którym sytuacja kobiet ulegała stopniowej poprawie.
Drugi zakłada, że prawdziwa zmiana na lepsze może dokonać
się tylko na drodze rewolucji, a większe owoce, niż walka w
parlamencie przyniesie walka „na ulicy”. I jak, skojarzenia ze
wstępu nabrały teraz pełniejszych barw?

  
  Współczesny naszym czasom feminizm czwartej fali za cel
obrał sobie zwalczanie aktów oraz przejawów molestowania
seksualnego kobiet. Głównym narzędziem ruchu stały się
social media. Z naturalnego punktu widzenia to właściwy front
walki, ponieważ dziś za pośrednictwem internetu informacje
roznoszą się drogą błyskawiczną. 

. .
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jednostki. Przykład? Związek Radziecki. Komunizm. Komuniści
pragnęli absolutnej równości dla wszystkich ludzi, niezależnie od
jakichkolwiek czynników. Rewolucja prędko znalazła wrogów w
jednostkach wyróżniających się: inteligencji, przemysłowcach,
duchownych… Przykładów jest mnóstwo. Idea radzieckiej równości
upadła jednak z biegiem lat, gdyż przeczyła naturze ludzkiej. Ludzie nie
zostali zaprojektowani równymi. Natura każdego z nas uczyniła
indywidualnym. Po dzwonku na przerwę wyjdź na korytarz i rozejrzyj
się.
 Co widzisz? Ludzi. Jakich? Wysokich, niskich, otyłych i szczupłych, o
włosach ciemnych i jasnych. Atrakcyjnych i zwyczajnie brzydkich.
Kobiet oraz mężczyzn. Tak wygląda świat. Natura to doskonały
architekt. Niektórzy zawołają architektka, w porządku. W ostatecznym
rozrachunku nie ma to większego znaczenia. Znasz swoich przyjaciół
lepiej lub gorzej. Każdy z nich dobry jest w innej dziedzinie i posiada
różne zainteresowania. Uczciwie przyznam, że kręci mnie pisanie dla
ciebie tego tekstu, lubię dużo mówić na światopoglądowe tematy,
ludzie twierdzą, że potrafię. Spytaj mnie o różnice między homozygotą
dominującą i recesywną, a zasymuluję atak biegunki. Jesteśmy
indywidualni, powinniśmy starać się samodoskonalić, stawać się
najlepszymi wersjami samych siebie, bez obarczania
odpowiedzialnością za niepowodzenia naszego społeczeństwa,
kolegów i koleżanek. Zawaliłeś/zawaliłaś sprawdzian? Co robisz
najpierw? Posyłasz wiązankę przekleństw i wyzwisk pod adresem
nauczyciela? Gratuluję. A może zrobisz retrospekcję, w której
odkryjesz ile tak właściwie czasu poświęciłeś/aś nauce i
przygotowaniom? Może było go zwyczajnie zbyt mało. Może
rozpraszało cię sto innych spraw, telefon, przyjaciele, impreza… 
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. Takie rozwiązanie stwarza jednak nowe spectrum problemów. Tarana
Burke zapoczątkowała znaną na całym świecie akcję #MeToo.
Inicjatywę podchwyciło wiele kobiet w 2017 po oskarżeniu
hollywoodzkiego reżysera o notoryczne akty molestowania. Sprawca
został należycie napiętnowany oraz poniósł odpowiedzialność karną za
swoje czyny. Z czasem w social mediach pojawił się bum na hasztag
#MeToo. 

Szerokie pole do dyskusji stwarza natomiast słuszność używania
hasztagu. Mianowicie pojawiły się przypadki jego nadużycia, kiedy do
molestowania rzeczywiście nie doszło, lub chciano zwyczajnie oczernić
czyjąś karierę. Być może to przypadki stojące na marginesie, ale
mężczyźni zwłaszcza ci stojący na wysokich szczeblach kariery zaczęli
obawiać się o swoje dobre imię. W konsekwencji wielu z nich
zdystansowało się od kobiet, tak by w razie konieczności uniemożliwić
im oskarżenie swojej osoby o molestowanie seksualne. Sprawiło to
wiele trudności kobietom pragnącym rozwijać swoje kariery zawodowe,
gdyż chociażby nie dopuszczano ich do wyższych stanowisk, lub po
prostu takich funkcji, gdzie mogłyby mieć dużo styczności z
przełożonymi-mężczyznami. Nie zmienia to jednak stanu rzeczy, że
akcja #MeToo odniosła sukces i współcześnie coraz odważniej mówi
się o molestowaniu seksualnym, mobbingu oraz wszelkich przejawach
nadużyć ze strony osób wyżej postawionych i nie tylko.
Najważniejszym jest fakt, że sprawcy nie mogą czuć się już
bezpiecznie. 
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AUTOR: TOMASZ SABIECKI 

Nauczmy się walki o samych siebie. Nauczmy się ponosićodpowiedzialność nie tylko za sukcesy ale i za porażki. To właśnie onesą prawdziwymi sierotami, ale czy słusznie? Krzyki o dyskryminację wobojętnie jakim środowisku nie pomogą, jeśli będzie się ichnadużywać. Z czasem ludzie winiący wszystkich dookoła za to, że imgorzej na świecie, całkowicie przestaną brać za siebieodpowiedzialność, staną się homo sovieticus albo innym pasztetem.   Feminizm był potrzebny. Czy to się komuś podoba czy nie, kobietyprzez wieki pełniły funkcję inkubatorów potrzebnych do wydawania naświat przyszłych królów, żołnierzy, biskupów, bankierów, pisarzy… no iinnych kobiet. Trend uległ zmianie, bo i czasy poszły naprzód.Społeczeństwa dojrzewają i przeobrażają się na naszych oczach.Współcześnie w kraju cywilizowanym za jaki przynajmniej 26.02.2020uchodzi także Polska mamy wolność wyboru naszej ścieżki życiowej.Oczywiście, przed każdym z nas stoją różne wymagania, każdy z nasnapotka różne trudności na swojej drodze. Jedni będą mieć ich mniej,inni więcej. Stanie się tak jednak niezależnie od cech takich jak płeć,czy rozmiar buta. Każdy z nas musi odkryć w sobie predyspozycje orazpasję. Kiedy już zdamy sobie sprawę, w czym jesteśmy lepsi od innych,a w czym ustępujemy pola rówieśnikom, będzie nam trochę łatwiej.Poznamy samych siebie.  Dzięki.  Tomek.           
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Dzień kobiet na Wschodzie Jak wiemy, obyczaje i tradycje
różnią wraz z regionem, krajem, kontynentem, wiele świąt jest
obchodzone na różne sposoby, jednak czytając poniższy
artykuł możemy zauważyć, że dzień kobiet jest świętem
podobnym w różnych kulturach. Bułgarzy przywracają święto
8. marca. Dziewiętnaście lat po zmianach politycznych już nie
uważają Dnia Kobiet za święto komunistyczne i wrócili do
tradycji jego obchodzenia. Dla większości zwolenników
święto oznacza kwiaty dla żony i poczęstunek w gronie
przyjaciół. Tak właśnie zamierza zrobić 70 proc.
ankietowanych. Dlatego 8 marca jest dniem szczytowym dla
cen kwiatów.

 

  Dzień Kobiet jest na Ukrainie i w Rosji dniem ustawowo       
 wolnym od pracy. Paniom nad Dnieprem życzenia składa się 
   przez pięć dni z rzędu. Nie wszyscy jednak mogą oddać się
w   tych dniach odpoczynkowi. Pracują kwiaciarnie, sklepy 
 jubilerskie i restauracje. We Włoszech w Dniu Kobiet panie 
 otrzymują, zgodnie z tradycją, gałązki mimozy. To 
 najpopularniejszy prezent wręczany Włoszkom 8 marc

ischenko AUTOR: ZUZA RUSIN
ZDJĘCIA POLINA ISCHENKO polina


	"Dziś powinnaś być królową,  Wypoczywać cały dzień.  Komplementów słuchać dużo,  Wszystko na skinienie mieć.  Nawet, kiedy spojrzysz w niebo  I wypowiesz tę chcę mieć,  Dzisiaj będziesz miała wszystko,  Bo to jest Twój dzień."
	DZIEŃ KOBIET - HISTORIA ŚWIĘTA
	Dzień Kobiet – kiedy i gdzie jest obchodzony ?
	W Większości krajów jest obchodzony 8 marca chociaż są wyjątki: - W Tunezji jest obchodzony 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, dawano im prezenty i spełniano ich życzenia. Współcześnie respektują to święto kraje takie, jak Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Kuba, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Indie, Węgry, Francja i oczywiście Polska.
	Dzień Kobiet – co dać w prezencie ?
	Zazwyczaj panie w Polsce otrzymują w prezencie słodycze i kwiaty. Goździki nadal są niezwykle popularnym kwiatem. Obok niego królują tulipany i czerwone róże, te szczególnie dla partnerek. Jednak w innych krajach, na przykład we Włoszech, kobiety otrzymują gałązki akacji srebrzystej. Podobny podarunek otrzymują w Rosji.

	IDEALNA SYLWETKA KIEDYŚ I TERAZ
	Lata 1400-1700
	Czasy renesansu to okres kiedy królowały pełne kształty. Szczupła sylwetka świadczyła o niedostatku i złej pozycji finansowej. Chudy był jedynie ten, który nie miał pieniędzy na jedzenie. Zatem im krąglejszasylwetka, tym większa zasobność portfela i lepsza pozycja społeczna. Idealna kobieta ma brzuszek, który jest wyraźnie zaokrąglony. Musi mieć też duży biust, szerokie biodra i pupę.
	Lata 20-ste   Na początku wieku idealna sylwetka kobieca przeszła ogromną metamorfozę względem wcześniejszych lat. Po erze pełnych kształów, przyszedł trend na szczupłe ciało bez wyraźnie zarysowanych kształtów. Pociągła sylwetka, pozbawiona biustu, który kobieta powinna ukrywać. Kobieca figura powinna być zbliżona do chłopca. Taki ideał figury połączony był z faktem, że kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa, nosić spodnie, pracować i upodabniać do mężczyzn.

	Lata 50-te    klepsydry i kuszących kształtów.
	Idealna kobieta  ma być jak z okładki Playboya. To czas sylwetki a la Sophia Loren: apetyczna, kusząca i kobieca.

	Lata 90-te   W latach 90-tych idealna sylwetka wzorowana była na anorektycznie wręcz chudych modelkach. Widoczne kości bioder, wystające obojczyki i zapadnięte policzki to znaki rozpoznawcze idealnej sylwetki lat 90-tych.
	Przełom lat 90-tych i lata 2000   ideał ciał w stylu aniołków Victoria's Secret. Przerwa między udami i długie nogi to wyznacznik tych lat. Ważnym elementem tej sylwetki był też duży biust. Aby osiągnąć takie idealne ciało, wiele kobiet decydowało się na zabieg powiększania piersi.
	Obecnie
	Jaka figura jest modna dziś? Idealna sylwetka teraz to kształty w stylu Kim Kardashian: większa pupa, szersze biodra, wąska talia i wydatne usta. Aby osiągnąć takie efekty, coraz częściej korzystamy z pomocy medycyny estetycznej, a w nasz wygląd ingerują lekarze.

	JAK OBCHODZIMY DZIEŃ KOBIET W                            POLSCE?
	Dzień Kobiet – płci żeńskiej kojarzy to się najpewniej z bukietem róż, albo innym równie pięknym podarunkiem, a mężczyznom – z pretekstem do miłego gestu w stronę swojej ukochanej, mamy, babci czy siostry. Obchodzimy go 8 marca.   Skąd się wzięło to święto w Polsce?  Pojawiło się ono u nas wraz z komunizmem, a władza socjalistyczna wprowadzając je chciała propagować pracę kobiet. Dostawały one wówczas goździki, rajstopy jak i kawę, która wtedy była produktem ciężkim do nabycia. Współcześnie kobietki otrzymują różnego rodzaju kwiaty, perfumy albo biżuterię. Mężczyźni też tego dnia mają okazję zaprosić swoją ukochaną na kawę, seans w kinie czy inne ciekawe rozrywki. Kobiety docenią każdy miły gest! Pamiętajcie, mężczyźni aby nie tylko 8 marca dbać o swoje babki, codziennie okazywać im szacunek, miłość i rozpieszczajcie je!

	FEMINIZM
	W poniższym artykule pragnę przybliżyć czytelnikom historię oraz istotę zjawiska feminizmu. Jego genezę oraz cele ruchów feministycznych w sposób możliwie przystępny dla każdego.     Na wstępie powinienem postawić pytanie: jakie jest twoje pierwsze skojarzenie, kiedy słyszysz padające w galerii/autobusie/szkole hasło feminizm? Czy w twojej głowie wytwarza się wtedy wizerunek ściętych na irokeza bab z włosami przemalowanymi na agresywny kolor, wrzeszczących różne radykalne hasła, a przy tym ostentacyjnie majtających cyckami? A może na wydźwięk terminu feminizm wyobrażasz sobie jego przedstawicieli i przedstawicielki raczej jako grono stanowczych osób, potrafiących nawiązać dyskusję z wytoczeniem merytorycznych argumentów? Jeśli twoja imaginacja feminizmu jest jeszcze różna od obydwu przytoczonych przeze mnie skrajnych przykładów, przywołaj ją teraz. I zrób stopklatkę. Wbrew pozorom postrzeganie na zasadzie skojarzeń wiele znaczy dla naszego toku rozumowania. Podświadomie mózg nami manipuluje.   Okej. Na krótką chwilę cofniemy się teraz w czasie, żeby dokopać się do korzeni feminizmu. Nic nie pomaga tak poukładać sobie w głowie pewnych pojęć jak ogarnięcie ich genezy. Proszę, nie zniechęcaj się, nawet jeśli historia sprzed wynalezienia smartphona i budki z kebsem jest ci zupełnie obca.
	Mamy rok 1789, we Francji trwa ta słynna rewolucja, podczas której ktoś znalazł inne zastosowanie dla gilotyny, niż obcinanie końcówek cygar w nienaganny sposób. Jeszcze w tym samym roku Francuzi uchwalają Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. To tutaj, w tym punkcie, myśl feministyczna znajduje swoje ujście, a dzieje się to konkretnie dwa lata później, gdyż w roku 1791 niejaka Olimpia de Gouges publikuje Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki. Ad hoc, ów dokument miał być niczym innym, niż rozszerzeniem swojego pierwowzoru o interesy kobiet, o których dzielni rewolucjoniści zapomnieli w ogniu walk dwa lata wcześniej. Pani de Gouges zabrakło jednak daru perswazji, ponieważ parlament odrzucił wniosek o uchwalenie jej autorstwa dokumentu, ją zaś zyskana sława przyprawiła o urwanie głowy. Dosłownie.   Równolegle, w ogarniętym ogniem rewolucji i reform Paryżu działała Mary Wollstonecraft, autorka głośnej książki Wołanie o prawa kobiety. Utwór rzucał zupełnie nowe światło na rolę instytucji małżeństwa. Ściślej rzecz ujmując, ukazywał perspektywę kobiety zamężnej jako towarzyszki życia mężczyzny, nie tylko jego „żony”. Problematyka z pozoru błaha, wytyczała nowa szlaki w rozumowaniu ról kobiety i mężczyzny związanych ze sobą obrączkami. Wollstonecraft napiętnowała pojmowanie kobiet w charakterze cennej zdobyczy, skarbu, który dostawał się w ręce skarbnika. Jej zdaniem należało to zmienić i pokazać społeczeństwu, że kobieta to także człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie świecidełko pełniące rolę ozdoby kroczącej u boku samca alfa.
	Cóż, sama nawet po zawarciu aktu małżeństwa z pewnym ambitnym Amerykaninem podkreślała, że choć czuje się jego żoną, nie pozwoliła mu się poślubić. Życie sprawiło, że wykończona psychicznie, rzuciła się z mostu do rzeki, z której jednak ją w porę wyłowiono. Zmarła ponownie zamężna.   Za twórcę pojęcia feminizmu uznaje się Francuza Charlesa Fouriera. Po raz pierwszy miał go użyć w roku 1837…   Dobra, tyle z historii genezy. Odkopaliśmy korzenie, pora piąć się wzwyż łodygi. Teraz pozwolisz, że przytoczę ci o co właściwie chodzi w tym całym feminizmie…   Rozróżniamy cztery główne fale feminizmu. Oznacza to nic innego, jak cztery okresy intensywnej aktywności środowisk feministycznych, podczas których walczyły one o określone cele. W zamierzchłych czasach działalności sufrażystek, panie wojowały o prawo do głosowania, reformę prawa rodzinnego, czy zainteresowanie bytem ekonomicznym płci pięknej, zaś we współczesnej czwartej fali mamy do czynienia ze sprzeciwem na masową skalę aktom molestowania seksualnego kobiet oraz stosowaniu wobec nich przemocy. Gama postulatów na przestrzeni wieków xx i xxi była szeroka jak sam horyzont w szczerym polu. Feministki, rozczarowane efektem pierwszej fali zapoczątkowanej przez ruch sufrażystek, wywołały drugą falę w latach 60. Poruszała ona kwestie aborcji, seksualności kobiet, czy też ich szans na rynku pracy. W latach 80 feminizm trzeciej fali charakteryzował się z kolei filozoficznym podejściem do problemu dyskryminacji kobiet.
	Dotykał kwestii rasowych oraz etnicznych, tak by feministki krajów trzeciego świata także w równym stopniu co ich koleżanki z krajów wysoko rozwiniętych mogły domagać się swoich praw. Na przestrzeni tylu lat nawet w tak zwartym froncie walki o zaprzestanie dyskryminacji kobiet musiały pojawić się zgrzyty i podziały. Stąd feminizm liberalny oraz radykalny. Pierwszy rodzaj feminizmu koncentrował się na prawodawstwie i przeprowadzaniu szeroko pojętych reform, dzięki którym sytuacja kobiet ulegała stopniowej poprawie. Drugi zakłada, że prawdziwa zmiana na lepsze może dokonać się tylko na drodze rewolucji, a większe owoce, niż walka w parlamencie przyniesie walka „na ulicy”. I jak, skojarzenia ze wstępu nabrały teraz pełniejszych barw?
	Współczesny naszym czasom feminizm czwartej fali za cel obrał sobie zwalczanie aktów oraz przejawów molestowania seksualnego kobiet. Głównym narzędziem ruchu stały się social media. Z naturalnego punktu widzenia to właściwy front walki, ponieważ dziś za pośrednictwem internetu informacje roznoszą się drogą błyskawiczną.

	jednostki. Przykład? Związek Radziecki. Komunizm. Komuniści pragnęli absolutnej równości dla wszystkich ludzi, niezależnie od jakichkolwiek czynników. Rewolucja prędko znalazła wrogów w jednostkach wyróżniających się: inteligencji, przemysłowcach, duchownych… Przykładów jest mnóstwo. Idea radzieckiej równości upadła jednak z biegiem lat, gdyż przeczyła naturze ludzkiej. Ludzie nie zostali zaprojektowani równymi. Natura każdego z nas uczyniła indywidualnym. Po dzwonku na przerwę wyjdź na korytarz i rozejrzyj się.
	Co widzisz? Ludzi. Jakich? Wysokich, niskich, otyłych i szczupłych, o włosach ciemnych i jasnych. Atrakcyjnych i zwyczajnie brzydkich. Kobiet oraz mężczyzn. Tak wygląda świat. Natura to doskonały architekt. Niektórzy zawołają architektka, w porządku. W ostatecznym rozrachunku nie ma to większego znaczenia. Znasz swoich przyjaciół lepiej lub gorzej. Każdy z nich dobry jest w innej dziedzinie i posiada różne zainteresowania. Uczciwie przyznam, że kręci mnie pisanie dla ciebie tego tekstu, lubię dużo mówić na światopoglądowe tematy, ludzie twierdzą, że potrafię. Spytaj mnie o różnice między homozygotą dominującą i recesywną, a zasymuluję atak biegunki. Jesteśmy indywidualni, powinniśmy starać się samodoskonalić, stawać się najlepszymi wersjami samych siebie, bez obarczania odpowiedzialnością za niepowodzenia naszego społeczeństwa, kolegów i koleżanek. Zawaliłeś/zawaliłaś sprawdzian? Co robisz najpierw? Posyłasz wiązankę przekleństw i wyzwisk pod adresem nauczyciela? Gratuluję. A może zrobisz retrospekcję, w której odkryjesz ile tak właściwie czasu poświęciłeś/aś nauce i przygotowaniom? Może było go zwyczajnie zbyt mało. Może rozpraszało cię sto innych spraw, telefon, przyjaciele, impreza…
	. Takie rozwiązanie stwarza jednak nowe spectrum problemów. Tarana Burke zapoczątkowała znaną na całym świecie akcję #MeToo. Inicjatywę podchwyciło wiele kobiet w 2017 po oskarżeniu hollywoodzkiego reżysera o notoryczne akty molestowania. Sprawca został należycie napiętnowany oraz poniósł odpowiedzialność karną za swoje czyny. Z czasem w social mediach pojawił się bum na hasztag #MeToo.
	Szerokie pole do dyskusji stwarza natomiast słuszność używania hasztagu. Mianowicie pojawiły się przypadki jego nadużycia, kiedy do molestowania rzeczywiście nie doszło, lub chciano zwyczajnie oczernić czyjąś karierę. Być może to przypadki stojące na marginesie, ale mężczyźni zwłaszcza ci stojący na wysokich szczeblach kariery zaczęli obawiać się o swoje dobre imię. W konsekwencji wielu z nich zdystansowało się od kobiet, tak by w razie konieczności uniemożliwić im oskarżenie swojej osoby o molestowanie seksualne. Sprawiło to wiele trudności kobietom pragnącym rozwijać swoje kariery zawodowe, gdyż chociażby nie dopuszczano ich do wyższych stanowisk, lub po prostu takich funkcji, gdzie mogłyby mieć dużo styczności z przełożonymi-mężczyznami. Nie zmienia to jednak stanu rzeczy, że akcja #MeToo odniosła sukces i współcześnie coraz odważniej mówi się o molestowaniu seksualnym, mobbingu oraz wszelkich przejawach nadużyć ze strony osób wyżej postawionych i nie tylko. Najważniejszym jest fakt, że sprawcy nie mogą czuć się już bezpiecznie.
	Nauczmy się walki o samych siebie. Nauczmy się ponosić odpowiedzialność nie tylko za sukcesy ale i za porażki. To właśnie one są prawdziwymi sierotami, ale czy słusznie? Krzyki o dyskryminację w obojętnie jakim środowisku nie pomogą, jeśli będzie się ich nadużywać. Z czasem ludzie winiący wszystkich dookoła za to, że im gorzej na świecie, całkowicie przestaną brać za siebie odpowiedzialność, staną się homo sovieticus albo innym pasztetem.     Feminizm był potrzebny. Czy to się komuś podoba czy nie, kobiety przez wieki pełniły funkcję inkubatorów potrzebnych do wydawania na świat przyszłych królów, żołnierzy, biskupów, bankierów, pisarzy… no i innych kobiet. Trend uległ zmianie, bo i czasy poszły naprzód. Społeczeństwa dojrzewają i przeobrażają się na naszych oczach. Współcześnie w kraju cywilizowanym za jaki przynajmniej 26.02.2020 uchodzi także Polska mamy wolność wyboru naszej ścieżki życiowej. Oczywiście, przed każdym z nas stoją różne wymagania, każdy z nas napotka różne trudności na swojej drodze. Jedni będą mieć ich mniej, inni więcej. Stanie się tak jednak niezależnie od cech takich jak płeć, czy rozmiar buta. Każdy z nas musi odkryć w sobie predyspozycje oraz pasję. Kiedy już zdamy sobie sprawę, w czym jesteśmy lepsi od innych, a w czym ustępujemy pola rówieśnikom, będzie nam trochę łatwiej. Poznamy samych siebie.    Dzięki.   Tomek.
	Dzień kobiet na Wschodzie Jak wiemy, obyczaje i tradycje różnią wraz z regionem, krajem, kontynentem, wiele świąt jest obchodzone na różne sposoby, jednak czytając poniższy artykuł możemy zauważyć, że dzień kobiet jest świętem podobnym w różnych kulturach. Bułgarzy przywracają święto 8. marca. Dziewiętnaście lat po zmianach politycznych już nie uważają Dnia Kobiet za święto komunistyczne i wrócili do tradycji jego obchodzenia. Dla większości zwolenników święto oznacza kwiaty dla żony i poczęstunek w gronie przyjaciół. Tak właśnie zamierza zrobić 70 proc. ankietowanych. Dlatego 8 marca jest dniem szczytowym dla cen kwiatów.
	Dzień Kobiet jest na Ukrainie i w Rosji dniem ustawowo         wolnym od pracy. Paniom nad Dnieprem życzenia składa się     przez pięć dni z rzędu. Nie wszyscy jednak mogą oddać się w   tych dniach odpoczynkowi. Pracują kwiaciarnie, sklepy   jubilerskie i restauracje. We Włoszech w Dniu Kobiet panie   otrzymują, zgodnie z tradycją, gałązki mimozy. To   najpopularniejszy prezent wręczany Włoszkom 8 marc


