
Dzień Kobiet krótka historia 

 

Święto Kobiet (International Women's Day) obchodzone jest corocznie jako wyraz szacunku dla 

ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy 

kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw 

wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w 

pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 

129 kobiet. 

 

Grecja 

Pierwsze informacje na temat czczenia płci pięknej w trakcie poświęconego im święta pochodzą ze 

starożytnej Grecji, gdzie mężatki o nienagannej reputacji przygotowywały specjalny festyn ku czci 

bogini życia i śmierci. Święto przypadało w październiku i odbywało się tuż przed jesiennymi 

siewami. Kobiety oddawały się wówczas rozmyślaniom, tańczyły i ostatecznie składały ofiarę z 

zabitego prosiaka. 

Matronalia 

W starożytnym Rzymie istniało święto kobiet - Matronalia - które obchodziły mężatki na początku 

wiosny, w pierwszym dniu marca. Było ono związane z nowym rokiem, macierzyństwem i 

płodnością. Kobiety urodzone jako wolne były obdarowywane przez swoich mężów prezentami i 

cieszyły się ich wyjątkową uwagą. 

Matronlia były świętem religijnym. Kolorowa i zarazem dostojna procesja kobiet przyodzianych na 

ten dzień w najlepsze szaty, niosła naręcza kwiatów i kadzidła do świątyni Junony Lucyny na 

Eskwilinie, by złożyć je w ofierze boskiemu uosobieniu wszelkich cnót niewieścich. Radosny tłum 

przemierzał całe miasto śpiewając pieśni na cześć bogini. Tego dnia składano w ofierze królowej 

niebios krowę i modlono się o zdrowie, opiekę nad rodziną, szczęście w małżeństwie, potomstwo i 

poród bez komplikacji. 

Niewolnice też otrzymywały od swoich mężów prezenty. Ponadto panie domu tego dnia pozwalały 

im odpoczywać.  

Matronalia po części nawiązywały do porwania Sabinek, a głównie do jego pokojowego 

zakończenia wynegocjowanego przez kobiety. To one zmusiły ojców, braci i mężów do 

zakończenia bezsensownych walk. 

Francja - 1824 rok 

W czasach nowożytnych w Europie najstarsze wzmianki o święcie kobiet pochodzą z Francji. Z 

1824 roku pochodzi informacja o praczkach z Bonn-Beuel, które przygotowały uroczyste zapusty. 

Panie chodziły od gospody do gospody, śpiewały, tańczyły chcąc oderwać się od prozy życia. 

Ameryka - 1908 rok 

Współczesna geneza święta kobiet jest ściśle związana z ich walką o równouprawnienie, oraz 

lepsze warunki pracy i życia. Zaczęła się ona w XIX w, w związku z uprzemysłowieniem i pracą 



zawodową kobiet. Początek sięga 1857 r. kiedy to kobiety zatrudnione w nowojorskiej przędzalni 

bawełny zorganizowały strajk i marsz sprzeciwu, w którym domagały się krótszego dnia pracy oraz 

takiego samego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni. 

Petersburg - 1913 rok 

W 1913 roku dzień kobiet po raz pierwszy był świętowany w Rosji (a dokładniej – tylko w samym 

mieście Sankt Petersburg). Daty tego wydarzenia, ani nazwisk organizatorów nie udało się odnaleźć 

nawet w radzieckich źródłach, mimo że to właśnie radzieccy ideolodzy w ciągu kilku następnych 

dziesięcioleci na wszelkie sposoby rozwijali mit o „międzynarodowości” dnia kobiet. 

Europa - 1914 rok 

Dopiero w 1914 roku po raz pierwszy Dzień Kobiet był świętowany 8 marca jednocześnie w 

sześciu krajach: Austrii, Danii, Niemczech, Holandii, Rosji i Szwajcarii. Wybuch Pierwszej wojny 

Światowej zmusił Europę do zaniechania obchodzenia jakichkolwiek świąt na dłuższy czas. 

Polska 

W Polsce święto kobiet zaczęto obchodzić dopiero po drugiej wojnie światowej. Zwyczajowo w 

tym dniu mężczyźni wręczali kobietom upominki. W okresie PRL w zakładach pracy składano im 

życzenia i wręczano prezenty (rajstopy, mydło, kawę) i pojedynczy tulipan lub goździk. Dzień ten 

jednak stał się raczej narzędziem socjalistycznej propagandy, niż dowodem szacunku dla pięknej 

płci. 

Natomiast prywatnie panowie wciąż jeszcze obdarowują panie kwiatkami, choć i ten zwyczaj 

wydaje się, że powoli zanika. 

Europa 

W niektórych państwach, w których obchodzone jest to święto, odbywają się manifestacje 

feministek domagających się zrównania statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, a w 

szczególności w miejscu pracy. 

W Republice Federalnej Niemiec od 1986 roku utarł się zwyczaj wręczania w tym dniu kobietom 

róż; hasłem święta w tamtym roku było "Wir wollen Brot und Rosen" ("Chcemy chleba i róż"). 

W Włoszech kwiatem symbolizującym święto kobiet jest żółta mimoza. W tym dniu przyjaciółki i 

koleżanki spotykają się w pizzeriach i restauracjach na babskich kolacjach, po których idą do 

dyskotek i klubów nocnych. 

Akademia z okazji Dnia Kobiet 

Każdego roku, w tysiącach przedszkoli i szkół, podczas uroczystych apeli i akademii, dzieci 

recytują wierszyki i śpiewają piosenki. Obok wierszyków i piosenek do żelaznego repertuaru 

zalicza się składanie życzeń paniom, wręczanie im kwiatków, a czasami drobnych prezencików jak 

własnoręcznie wykonane laurki. Poza tym chłopcy składają życzenia swoim koleżankom i 

zazwyczaj to właśnie oni produkują się na scenie. 

 

 


