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Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony 
był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w 
Nowym Jorku. 

 

Historia 

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów 
robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Najwcześniejsze 
obchody Dnia Kobiet, nazywane obecnie Narodowym Dniem 
Kobiet, odbyły się 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku. 
Zorganizowany został przez Socjalistyczną Partię 
Ameryki zgodnie z sugestią sufrażystki TheresyMalkiel. 
Początkowo twierdzono, że dzień ten upamiętnia protest kobiet 
pracujących przy produkcji odzieży w Nowym Jorku w dniu 8 
marca 1857 roku, jednak zdaniem ekspertów był to mit mający 

na celu odseparowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet od jego socjalistycznego pochodzenia.W 
sierpniu 1910 roku zorganizowano Międzynarodową Socjalistyczną Konferencję Kobiet przed 
posiedzeniem generalnym Drugiej Międzynarodówki Socjalistycznej w Kopenhadze, w Danii. 
Niemieckie delegatki ClaraZetkin, KäteDuncker, Paula Thiede i inne, zainspirowane częściowo przez 
amerykańskie socjalistki, zaproponowały ustanowienie corocznego "Dnia Kobiet". Miał on służyć 
krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych 
dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów. Ustanowienie Dnia Kobiet 
zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów. 

Dzień Kobiet współcześnie 

obchody Święta Kobiet na świecie 

święto oficjalne      święto dla kobiet      święto nieoficjalne 
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Dzień Kobiet w Polsce – dawniej i obecnie 

 

W Polsce święto było popularne w okresie PRL. 
W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły 
kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki i rajstopy, a 
później tulipany. 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”. 

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. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych a Dzień Kobiet 

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była 
pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę 
równości kobiet i mężczyzn. W ciągu sześćdziesięciu lat ONZ brała 
udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii, standardów, 
programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu 

kobiet.Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy propagują równoprawne 
uczestnictwo kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa i pełnego 
poszanowania praw człowieka. Problematyka uwłasnowolnienia kobiet znajduje się w centrum działań 
ONZ w dziedzinach społeczno-gospodarczo-politycznych na całym świecie. 

Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Dwa lata 
później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na 
Świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez Państwa Członkowskie dniu, zgodnie z 
tradycją danego kraju. Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet w 
rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwało również do zakończenia dyskryminacji oraz 
udzielenia większego wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu 
społeczno-politycznym. 

17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę 
obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i wezwało rządy oraz 
międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu imprez mających na celu 
uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu. Organizacje kobiece organizowały podobne 
obchody od 1981 roku, aby uczcić rocznicę brutalnego morderstwa trzech dominikańskich aktywistek –
 sióstr Mirabal – dokonanego w 1961 roku na rozkaz przywódcy tego państwa, Rafaela Trujillo. 

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. 
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MOWA KWIATÓW – CO SYMBOLIZUJĄ NAM ICH KOLORY I GATUNKI? 

 

Kwiaty towarzyszą nam przez całe życie zachwycając swym 
kształtem, kolorem i zapachem. Już w pradawnych czasach 
stały się nieodłącznym elementem wszelakich uroczystości i 
tak pozostało do dnia dzisiejszego. Tworzy się z nich 
dekoracje, składa się je w ofierze bogom, wydobywa się z nich 
olejki eteryczne, a ich motywy stosowane są w sztuce i 

architekturze. Na kanwie symboliki kwiatów powstała sztuka kwiaciarska, a kwiaty już od wieków są 
formą wyrażania uczuć i intencji ofiarodawcy. Zabiorę Was dzisiaj w podróż po niesamowitej mowie 
kwiatów :) 

MOWA KWIATÓW – CO TO DOKŁADNIE OZNACZA? 

Mowa kwiatów towarzyszy nam od tysiącleci i jest to nic innego jak znaczenie, jakie przypisujemy 
roślinom. Czasem nawet nieświadomie, wybieramy kwiaty na urodziny, wesele czy pogrzeb. Dla 
naszych babć ten temat był oczywisty, dla nas wydaje się nieco zapomniany. Jednak, aby zrozumieć to 
bardziej należy cofnąć się do czasów wiktoriańskich. Był to okres pełen hipokryzji, a słowo moralność 
oznaczała wstrzemięźliwość seksualną. Względy przyzwoitości dyktowały wtedy wręcz ascetyczną 
powściągliwość w wyrażaniu uczuć. Mowa kwiatów ułatwiała wtedy dyskretne ich przekazanie wybrance 
serca. To właśnie w tych czasach symbolika kwiatów stała się bardzo ważna. Stworzono z niej „mowę”, 
z której chętnie korzystali mężczyźni, a kobiety bez trudu potrafiły je rozumieć. Tamte czasy minęły, 
jednak język kwiatów niejako zakorzenił się w miłosnych zwyczajach. 

CO OZNACZAJĄ KONKRETNE KOLORY? 

Kwiaty odgrywają ogromną rolę w naszych życiu. Czasem, to właśnie dzięki nim, jesteśmy w stanie 
wyrazić swoje uczucia, które trudno jest okazać słowami. Odpowiedni ich dobór, pozwala okazać 
miłość, radość, wierność, a nawet żal, tęsknotę czy zazdrość. Bo czy wiemy jakie kwiaty wypada dawać 
na jakie okazje, a których powinniśmy unikać? Niektórym może wydawać się to trudną sztuką, jednak 
przy zapamiętaniu paru informacji powinno stać się to o wiele prostsze :) 

Białe kwiaty – symbolizują niewinność i wierność, dlaczego tak często wykorzystuje się w 
kompozycjach ślubnych i wiązankach panien młodych. Wręczenie bukietu w tym kolorze oznacza 
szacunek lub też przeprosiny. 

 

https://www.green-design-blog.com.pl/file/2021/02/Green-Design-Blog-Mowa-kwiat%C3%B3w-04.png
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Żółte kwiaty – nie są tak oczywiste, 
jak inne kolory. Z jednej strony ogą 
symbolizować uczucia pozytywne, lecz 
trudne, z drugiej za to mogą oznaczać 
szczęście, radość i przyjaźń. Mogą 
stanowić także oznakę zazdrości, 
zdrady, fałszu czy odrzuconej miłości. 
Powinniśmy unikać wręczania 
pojedynczych kwiatów w kolorze 
żółtym. Inaczej dzieje się w przypadku 
umieszczania ich w bukietach – w 
połączeniu z innymi barwami ich 
znaczenie zmienia się na pozytywne. 

 

Czerwone kwiaty – symbolizują namiętność i 
pożądanie. Mogą oznaczać także miłość do rodziców, 
być oznaką zainteresowania drugą osobą oraz chęcią 
nawiązania bliskiego kontaktu. Rośliny w tym kolorze 
symbolizują także siłę i odwagę. Kolor ten jest 
zarezerwowany dla osób, które kochamy. 

 

Niebieskie kwiaty – to symbol przyjaźni oraz 
przywiązania, ale także spokój. Bukiet w tym kolorze 
będzie świetnym wyborem dla przyjaciela, osoby chorej oraz komuś, kto przeżywa stresujący etap w 
swoim życiu. 

 

Fioletowe kwiaty – oznaczają smutek i żal. 

 

KTÓRYCH KWIATÓW LEPIEJ NIE WRĘCZAĆ? 

Pomimo, że kwiaty kojarzą nam się z czymś pięknym, to niestety są takie, ktorych lepiej nie wręczać. 
Do takich roślin należy tuberoza, która nie jest odpowiednia dla wybranki życia. Oznacza dosłownie 
„odejdź ode mnie”. Żółty goździk również nie jest najlepszym wyborem, który symbolizuje odrzucenie, a 
wręcz pogardę. Cyklamen za to możemy ofiarować komuś na pożegnanie – oznacza rozstanie. Osobie 
zarozumiałej możemy podarować pomarańczowe lilie, a osobie do której żywimy wsręt lub gniew 
podarujmy petunie. Czarne róże są kwiatami pogrzebowymi i niech tak zostanie. 

https://www.green-design-blog.com.pl/file/2021/02/Green-Design-Blog-Mowa-kwiat%C3%B3w-07.png
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BUKIETY RÓWNIEŻ MAJĄ ZNACZENIE 

Co dawniej oznaczały wręczane bukiety? Na przykład tuzin czerwonych róż oznaczał płomienną miłość, 
natomiast jeśli w bukiecie znajdowała się jedna biała róża, panna mogła spodziewać się w niedługim 
czasie oświadczyn. Wręczenie pojedynczej, białej róży oznaczało dla panny, że jest dla 
obdarowującego „za młoda”. Bukiet lawendowych kwiatów, czerwonych i białych symbolizował 
zauroczenie od pierwszego wejrzenia, ale wiązanka różowo – czerwona była podziękowaniem za 
wspólnie spędzoną, upojną noc. Jeśli chciano wyrazić sympatię i przyjaźń wręczano bukiet różowych 
kwiatów, wierność okazywano wiązanką w kolorze niebieskim, biała wiązanka symbolizowała 
niewinność oraz szlachetne zamiary. Wielobarwny bukiet goździków oznacza odmowę. 

 

Obecnie nie za wiele się zmieniło w tym temacie :) Bukiety z kwiatów żółtych wręczamy, kiedy chcemy 
pogratulować sukcesu lub pocieszyć. Bukiet kwiatów białych, lawendowych lub czerwonych oznacza 
zauroczenie od pierwszego wejrzenia. Same białe kwiaty to nic innego, jak zapewnienie o szlachetności 
uczuć oraz szacunek dla niewinności. Wiązanka kwiatów różowo – czerwonych to dyskretne 
podziękowanie za wspólnie spędzoną, upojną noc. Bukiet samych różowych kwiatów to wyrażenie 
szczerej sympatii i przyjaźni. Możemy też podarować bukiet suchych kwiatów, który oznacza skruchę 
lub przeprosiny. 

 

https://www.green-design-blog.com.pl/file/2021/02/Green-Design-Blog-Mowa-kwiat%C3%B3w-10.png
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Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą YaroslavaShemeta wystąpi w czwartek na koncercie "Solidarni z 
Ukrainą". Jak poinformowali organizatorzy, całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie 
przeznaczony na obiady dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Warszawie. 

Z pomysłem zagrania charytatywnego koncertu wyszli muzycy SinfoniiVarsovii. Na program złożą się 
utwory, które szczególnie cenią i lubią wykonywać. Podczas wieczoru zabrzmią kompozycje Jeana 
Sibeliusa ("Valse triste" op. 44 nr 1), Franza Schuberta (słynna Symfonia h-
moll "Niedokończona" D.759, którą wykonywała w getcie Żydowska Orkiestra Symfoniczna) oraz 
Ludwiga van Beethovena (VII Symfonia A-dur op. 92). Na finał, po raz pierwszy w Polsce, wykonana 
zostanie "Modlitwa za Ukrainę" w wersji na orkiestrę Wałentyna Sylwestrowa. 

Modlitwa inspirowana protestami 

Sylwerstrow to jeden z najbardziej znanych współczesnych kompozytorów ukraińskich. Od 2001 roku 
jego muzyka ukazuje się na płytach wydawnictwa ECM. "Modlitwa za Ukrainę" powstała w roku 2014 w 
reakcji na protesty Euromajdanu, które wybuchły w Kijowie i innych miastach Ukrainy. Obywatele 
sprzeciwili się wówczas wycofaniu się ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza z podpisania 
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. WałentynSylwestrow był jednym z protestujących, 
wydarzenia zainspirowały go do napisania "Modlitwy za Ukrainę" 

"To utwór na chór mieszany a cappella, muzyczna manifestacja oporu i niezachwianego przekonania o 
głębokich korzeniach kultury i religii jego ojczyzny. W kolejnych latach kompozytor zebrał powstałe w 
tym czasie utwory wokalne, tworząc z nich 15-częściowy cykl Majdan" - czytamy w komunikacie 
prasowym. 

Polska premiera orkiestrowej wersji 

W reakcji na agresję Rosji na niepodległą Ukrainę, EduardResatsch z Bamberger Symphoniker 
przygotował orkiestrowe opracowanie kompozycji. Podczas czwartkowego koncertu w Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin wersja ta będzie miała swoją polską premierę. 

SinfonięVarsovię poprowadzi YaroslavShemet, jeden z najbardziej uznanych dyrygentów młodego 
pokolenia. 
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Organizatorami koncertu są Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Sinfonia Varsovia i Muzeum 
POLIN. Jak zapewniają, całkowity dochód z biletów w cenie 80 i 60 złotych zostanie przeznaczony na 
zapewnienie obiadów dla mieszkańców ośrodków przejściowych.  

 

 

 

Koncert Solidarni z Ukrainą, 31 marca, godz. 19.00, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

 

 
 

 

   

 

 

 


