SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET
W świadomości większości obywateli naszego kraju panuje przekonanie,
że obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to wymysł PRL-u i jest to
święto komunistów, które przywędrowało do nas ze Związku Radzieckiego. Jest to
jednak nieprawda, tak naprawdę święto to jest wyrazem szacunku dla kobiet, które
zginęły w strajku w fabryce odzieżowej w 1908 roku w Nowym Jorku, walcząc
o równouprawnienie i lepsze warunki pracy, a więc święto przywędrowało do nas
ze Stanów Zjednoczonych.
W Polsce święto Dzień Kobiet na dobre zagościło dopiero po II wojnie
światowej. Zakłady pracy świętowały tak długo, aż kobieta premier Hanna Suchocka
(Unia Demokratyczna) w 1993 roku powiedziała – KONIEC! Politycy twierdzili
wówczas, że święto kobiet jest komunistycznym wymysłem. Ten werdykt zakończył
organizowanie oficjalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Polsce.
Oczywiście święto to, oficjalnie czy nieoficjalnie w różnej formie obchodzimy nadal.
Bądź co bądź, jest to przyjemne dla wszystkich kobiet święto. Większość bowiem kobiet
zgadza się z tym, że adoracja i podziw ze strony mężczyzn podnosi ich wartość.

W piątkowy wieczór, 8 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Wojskowego Instytutu
Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu zostało
zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które zaproszono żony i sympatyczki
członków wrocławskiego koła chemików wojskowych. Na spotkanie przybyło
12. przedstawicielek płci pięknej w towarzystwie bliskim im panów. Uroczystość
przygotował zarząd wrocławskiego koło Stowarzyszenia Chemików Wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przybyłe na spotkanie panie serdecznie i z uśmiechem przywitał prezes
wrocławskiego koła Zbigniew Guz, który w imieniu panów, złożył gorące życzenia
wszystkim przedstawicielkom płci pięknej, poprzedzając je reminiscencją z czasów PRL-u,
mówiąc między innymi: [..] w Polsce święto Dzień Kobiet w okresie PRL-u było bardzo
popularne, a także hucznie celebrowane przez państwo. W zakładach pracy, szkołach
było obchodzone obowiązkowo. Oprócz uroczystych akademii, paniom wręczano
podarunki: rajstopy, ręczniki, mydło, kawę oraz kwiaty: goździki, tulipany [...].
Prezes koła, nawiązując do czasów PRL-u na wesoło powiedział, że: […] nasze
stowarzyszenie można potraktować jako zakład – instytucję, której uczestniczkami
są również nasze nieodłączne życiowe partnerki, stąd w tym roku, pomysł obdarowania
naszych pań cennym podarunkiem jakim w latach PRL- u były m.in. rajstopy. Wówczas,
w dniu Święta Kobiet podarunek wręczał paniom osobiście najważniejszy zarządca
zakładu – dyrektor, a dzisiaj uczyni to też najważniejsza osoba - prezes krajowego
stowarzyszenia chemików wojskowych.
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Prezes Stowarzyszenia Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz
Włodarczyk, złożył życzenia płci pięknej i wręczył podarunek, którym były rajstopy wraz
z kwiatkiem - goździkiem. Panie, jak nakazywały ówczesne przepisy – w tej sprawie
nic nie zmieniło się - musiały obowiązkowo pokwitować odbiór podarunku.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, trwały rozmowy przy kawie i pysznych
ciastach przygotowanych przez płeć piękną, na cześć której było zorganizowane
spotkanie. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i odświętnej atmosferze.
Andrzej Powidzki
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