
 

 

Rajstopy i goździki. Takie prezenty dostawały zazwyczaj kobiety 8 marca w 
czasach PRL. Twoja mama prawdopodobnie wspomina to z łezką w oku. Bo 
dotarcie do dobrej kategorii pończoch w tamtych czasach wcale nie było łatwe. 
W pewnym sensie stawiało też ich szczęśliwą posiadaczkę na uprzywilejowanej 
pozycji, podążającej za trendami w modzie i mającej do niej w ogóle dostęp. 
Dziś sytuacja trochę się zmieniła. Dziś sytuacja trochę się zmieniła i inne 
podarki są w cenie. Sama też symbolika Międzynarodowego Dnia Kobiet 
nabrała innego znaczenia. 8 marca to data uznawana za święto płci pięknej 
także w Afganistanie, Brazylii, Francji, Kamerunie, Stanach Zjednoczonych 
czy Wietnamie. Od połowy lat 70-tych patronat nad nim objęła ONZ, która co 
roku proponuje refleksję nad innym zagadnieniem, dotyczącym praw i sytuacji 
kobiet na świecie. Ale element docenienia i celebracji płci pięknej także pozostał. 

Najfajniejsze w kobiecości jest to, że nie ma jednej jej definicji. Każda z nas 
inaczej wyraża swój kobiecy charakter, a postrzeganie płci pięknej w 
społeczeństwie także dynamicznie się zmienia, wraz z rozwojem wiedzy w 
dziedzinie biologii czy psychologii. Tradycyjnie kobiecość postrzegało się przez 
pryzmat piękna, delikatności i emocjonalności, a rolę kobiety łączono głównie z 
byciem (dobrą) matką i opiekunką domowego ogniska. W XXI wieku, głównie 
dzięki ruchom feministycznym, takie określenia jak niezależność, asertywność i 
ambicja nie są już tylko domeną mężczyzn. A moda odgrywa znaczącą rolę w 
kreowaniu wizerunku nowoczesnych pań. 

 



 

 

„Małe kobietki”, reż. Greta Gerwig 

Opcja do zobaczenia (jeszcze) na dużym ekranie, gdyż historia sióstr March dopiero 
niedawno weszła do polskich kin. „Małe kobietki” to osadzona w latach 60. XIX w. 
opowieść o kobietach, które opiekują się sobą nawzajem podczas nieobecności ojca, głowy 
rodziny, walczącego w wojnie secesyjnej. Klasyka kobiecej literatury w interpretacji Grety 
Gerwig to bardzo subtelny, niezwykle czuły obraz siostrzanej miłości, kobiecego wsparcia i 
entuzjazmu, który wybija się tu na pierwszy plan pomimo wielu przeciwności losu. 

„Czego pragną kobiety”, reż. Nancy Meyers 

W Dzień Kobiet mogą zadawać sobie to pytanie do woli. Kultowy film z Melem Gibsonem 
i Helen Hunt w rolach głównych. Główny bohater – Nick jest typowym kobieciarzem, 
któremu nie w głowie poważne związki. Oprócz tego jest również świetnym pracownikiem, 
który liczy, że obejmie wysoką posadę… Ta jednak przypada komuś zupełnie innemu. I to 
kobiecie! Od tego momentu Nick nie chce słyszeć o kobietach, a wypadek któremu ulega w 
tym czasie, powoduje, że… mężczyzna zaczyna słyszeć myśli wszystkich kobiet, które 
znajdują się w jego pobliżu. Błogosławieństwo, czy przekleństwo? 

„Siła kobiet”, reż. Jr 

Twórca filmu opowiadającego o niezwykłej sile kobiet zamieszkujących najbiedniejsze 
dzielnice na świecie i borykających się z biedą, chorobami, konfliktami jest artystą i 
fotografem. I w niezwykły sposób zaglądając do tych miejsc pokazuje kobiety – ich siłę, 
walkę, wytrwałość, podkreślając, że to właśnie w tej płci najwyraźniej widać kondycję 
całych społeczeństw. Reżyser odwiedza tu m.in. Indie, Kambodżę, Brazylię, czy Sudan i w 
niezwykły sposób zbliża nas do swoich bohaterek. 

„Za wszelką cenę”, reż. Clint Eastwood 

Clint Eastwood i Hilary Swank jako mistrzowski duet mistrz – uczennica. Ona chce 
zdobyć mistrzostwo w boksie, jest zdesperowana i bardzo zdeterminowana; on wytrenował 
w swoim życiu wielu znanych bokserów. Początkowo ich współpraca nie zapowiada się 
ciekawie – on twierdzi, że w jej wieku nie osiągnie się żadnego sukcesu, a boks to 
szczególnie niekobiecy sport, ona natomiast nie poddaje się i za wszelką cenę chce dopiąć 
swego. Z czasem między dwojgiem rodzi się ogromna przyjaźń, której spoiwem jest wspólna 
pasja i wyjątkowo silne charaktery. 

 



 

 
 

(fragment) 

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta, 

Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza... 

I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna. 

Początek i koniec... 

(J. Tuwim) 

Dziady cz. IV, Monolog Gustawa (fragment)  
Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto! 

Postaci twojej zazdroszczą anieli, 
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!... 

Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto! 
I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta! 

Bodaj!... Niech, czego dotkniesz, przeleje się w złoto; 
Gdzie tylko zwrócisz serce i usta, 

Całuj, ściskaj zimne złoto! 
Ja, gdybym równie był panem wyboru, 

I najcudniejsza postać dziewicza, 
Jakiej Bóg dotąd nie pokazał wzoru, 

Piękniejsza niżli aniołów oblicza, 
Niżli sny moje, niżli poetów zmyślenia, 

Niżli ty nawet... oddam ją za ciebie, 
Za słodycz twego jednego spojrzenia! 

Ach, i gdyby w posagu 
Płynęło za nią wszystkie złoto Tagu, 

Gdyby królestwo w niebie, 
Oddałbym ją za ciebie! 

Najmniejszych względów nie zyska ode mnie 
Gdyby za tyle piękności i złota 

Prosiła tylko, ażeby jej luby 
Poświęcił małą cząstkę żywota, 

Którą dla ciebie całkiem poświęca daremnie! 
Gdyby prosiła o rok, o pół roka, 
Gdyby jedna z nią pieszczota, 

Gdyby jedno mgnienie oka, 
Nie chcę! nie! i na takie nie zezwolę śluby. 

(surowo) 
A ty sercem oziębłym, obojętną twarzą, 

Wyrzekłaś słowo mej zguby 
I zapaliłaś niecne ogniska, 

Którymi łańcuch wiążący nas pryska, 



Które się wiecznym piekłem między nami żarzą, 
Na moje wieczne męczarnie! 

Zabiłaś mię, zwodnico! Nieba cię ukarzą, 
Sam ja... nie puszczę bezkarnie, 

Idę, zadrżyjcie, odmieńce! 

(Adam Mickiewicz) 

Mówiłaś: 'Kocham skowronki na polach, nad polami 
To wszystko co nam śpiewa za nami i nad nami 
One stoją w powietrzu wysoko pod chmurami 
One spadają z nieba z wiatrami, z obłokami...' 

 
Mówiłaś: 'Kocham skowronki na polach, nad polami 

To wszystko co nam śpiewa za nami i nad nami 
One pilnują nieba i pola tuż nad miedzą 

O resztę się nie pytaj, bo one Ci - powiedzą..' 
 

Cała jesteś w skowronkach 
Śpiewają Twoje włosy 

Śpiewa Twoja sukienka 
I pantofelek biały 

 
L.A.Moczulski 

Ile razem dróg przebytych? 

Ile razem dróg przebytych? 
Ile ścieżek przedeptanych? 
Ile deszczów, ile śniegów 

wiszących nad latarniami? 
Ile listów, ile rozstań, 

ciężkich godzin w miastach wielu? 
I znów upór, żeby powstać 
i znów iść, i dojść do celu. 
Ile w trudzie nieustannym 

wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń? 
Ile chlebów rozkrajanych? 

Pocałunków? Schodów? Książek? 
Ile lat nad strof stworzeniem? 

Ile krzyku w poematy? 
Ile chwil przy Beethovenie? 

Przy Corellim? Przy Scarlattim? 
Twe oczy jak piękne świece, 
a w sercu źródło promienia. 

Więc ja chciałbym twoje serce 
ocalić od zapomnienia. 

Konstanty Ildefons Gałczyński 



 

John Coltrane – „Naima” 

AC/DC – „Whole Lotta Rosie” ... 

Rod Stewart – „Maggie May” ... 

The Knack – „My Sharona” ... 

Marillion – „Kayleigh” ... 

Perfect – „Nie płacz Ewka” ... 

Budka Suflera – „Jolka, Jolka” ... 

Toto – „Rosanna” Rosanna Arquette. ... 

Leonard Cohen – „Suzanne” 

Michael Jackson – „Billie Jean” 

Florence and the Machine – „Patricia” 

A Perfect Circle – „Judith” 

The Rolling Stones – „Angie” 

The Police – „Roxanne” 

Edyta Górniak-Jestem kobietą 

Keys A.-Superwoman 

Whitney Houston-I’m Every Woman 

 
 

 

 

 



 

 

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn (International Men's Day) obchodzony jest 
19 listopada. Święto zainaugurował w 1992 roku Thomas Oaster, profesor 
University of Missouri-Kansas.  
  
Święto narodziło się w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz grup ludzi zamieszkujących różne kontynenty. W 
1994 roku Ingeborg Breines, która kierowała programem ONZ „Kobiety i 
Kultura Pokoju”, zaproponowała obchody Dnia Mężczyzny na zasadzie 
równości płci. Projekt spopularyzował Dr Jerome Teelucksingh, który wybrał 
datę 19 listopada z dwóch powodów. Był to dzień urodzin jego ojca, a także 
nawiązanie do reprezentacji Trynidadu i Tobago w piłce nożnej, która w 1989 
roku zjednoczyła cały kraj heroicznie walcząc o zakwalifikowanie się do 
Mistrzostw Świata w piłce nożnej.  
Obecnie International Men's Day obchodzone jest w ponad 70 krajach. W 
Polsce niektóre organizacje próbują wprowadzić datę 10 marca, bowiem w tym 
dniu w polskim kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych 
Męczenników z Sebasty. Dlatego 
coraz częściej media zachęcają do celebrowania Dnia Mężczyzny, podkreślając 
znaczenie tego dnia dla panów.  
  
Dzień Mężczyzn w niektórych krajach obchodzony jest w inne dni. Na 
przykład w Rumunii panowie mają swoje święto 9 marca, zaś w Norwegii – 9 
września. W Rosji mężczyźni mają swój dzień 23 lutego, które przed laty było 
także ważnym świętem Armii Radzieckiej. W tym dniu kobiety składają 



życzenia partnerom i wręczają drobne upominki. Z okazji święta inicjowane są 
koncerty transmitowane w rosyjskiej telewizji oraz organizowane są 
wydarzenia artystyczne realizujące temat męskości. W Dniu Mężczyzny 
wszyscy panowie mają wolne od pracy.  
  
Niektóre państwa od niedawna przyłączyły się do obchodów święta mężczyzn 
w dniu 19 listopada. Na przykład Węgry inicjują święto od 1999 roku, podobnie 
jak Włochy i Mołdawia. Corocznie w Międzynarodowym Dniu Mężczyzny 
przeprowadzane są dyskusje na temat współczesnego modelu męskości oraz roli 
mężczyzny w coraz bardziej sfeminizowanym świecie. 
 

 

Gotowy na wszystko 

 
Dopełnijmy stawkę trzecim z największych twardzieli kina akcji. A przy okazji zobaczmy nieczęsto 
oglądaną twarz Jean-Claudea Van Dammea. Belgijski twardziel filmem tym udowadnia, że potrafi nie 
tylko kopać, ale i grać. Słynny JCVD, jako starzejący się wykidajło, aby chronić swoją ośmioletnią córkę 
będzie musiał pójść na niewygodne układy i stawić czoła mafii. Nie będzie to zadanie łatwe, ale kto ma 
mu podołać, jeśli nie on? 

Siedmiu wspaniałych (2016), reż. Antoine Fuqua 

Ulubione filmy mężczyzn to także westerny w klasycznym stylu. Remake kultowego filmu z 1960 roku to 
także doskonała propozycja dla każdego faceta. Pewne miasteczko znajdujące się na pograniczu Ameryki i 
Meksyku, jest terroryzowane przez bandytów kierowanych przez okrutnego Bartholomew Bogue’a (Peter 
Sarsgaard). Jedna z kobiet, Emma Cullen (Haley Bennett) wyrusza na poszukiwanie pomocy. Tak trafia na 
pewnego rewolwerowca, Chisolma (Denzel Washington). Po przekonaniu go do swoich racji, razem 
zbierają drużynę, która ma stawić czoło rzezimieszkom. 

Malcolm X 

Amerykański film biograficzny z 1992 roku w reżyserii Spike’a Lee, opowiadający o afroamerykańskim 
aktywiście Malcolmie X. Scenariusz filmu oparty jest o autobiografię Malcolma X. W roli tytułowej 
wystąpił Denzel Washington, który za tę rolę został nominowany do Oscara. 

Buntownik z wyboru 

Film z Robinem Williamsem. Trudna i burzliwa relacja psychologa z młodym pacjentem, geniuszem. Ciągłe 
konflikty o akceptację, o wartości, o zdławienie buntu a zarazem pozwolenie sobie na człowieczeństwo. 
Jest podwójnie wartościowy, bo oba wątki dostarczają ogrom piękna. 

 



Nietykalni 

Relacja sparaliżowanego mężczyzny mogącego mieć wszystko i jego opiekuna, terapeuty, człowieka nie 
mającego prawie nic. 

Bogowie 

 Fabularyzowana, podkręcona na maksa biografia Zbigniewa Religi, prekursora przeszczepów serca i 
chirurga tak brawurowego, że, no właśnie, doczekał się jednego z najlepszych filmów we współczesnej 
historii polskiej kinematografii. Rewelacyjny obraz. Nawet jeśli trudności, które pan Religa musiał w 
swoim życiu pokonać przytłoczyłyby prawie każdego poza nim samym. 

Chłopaki nie płaczą reż. Olaf Lubaszenko 

Co z tego, że chłopaki nie płaczą? Kobiety też nie  i z powodzeniem mogą tego dnia powrócić do klasyki 
polskiego kina z przełomu wieków. Fabuła filmu jest prosta i przyjemna – dwaj młodzi przyjaciele (w tych 
rolach młody Maciej Stuhr i Wojciech Klata) wplątani zostają w gangsterskie porachunki. Luźna komedia 
z plejadą polskich gwiazd, które wtedy w wielu przypadkach stawiały jeszcze pierwsze kroki. Oprócz 
Suhra w filmie wystąpił m.in. Cezary Pazura, Andrzej Zieliński, Paweł Deląg, Mirosław Baka i wielu 
innych… 

W pogoni za szczęściem 

Kolejny wyciskacz łez z Willem Smithem w roli głównej. Scenariusz został oparty na faktach i opowiada o 
życiu Chrisa Gardnera, który pewnego dnia traci żonę i… Dach nad głową. Poniewierając się z synem po 
przytułkach dla bezdomnych, walczy o lepsze życie dla nich obu.A tak naprawdę pokazuje, jak wiele 
człowiek jest w stanie zrobić dla swojego dziecka… 

 

 

W sercu prawdziwego mężczyzny 
Ludwik Jerzy Kern 

W męskim sercu,  
Jak w starej szufladzie,  

Różne rzeczy znajdziecie na składzie. 

Przez dni pogodne idąc,  
Przez burze i grady,  

Mężczyzna wszystko wrzuca do owej szuflady. 

Jest tam naturalnie miłość do dzieci i żony,  
Obok - kilka kobiecych imion  

(Zazwyczaj dobrze już przykurzonych),  
Niechęć do szefa (z zasady),  



Zadry duże  
I zadry małe,  

Postanowienie (remanent z dzieciństwa),  
Że będzie się generałem, 

Planów w rozmaitych skalach  
I z rozmaitych etapów - bez liku,  
Marzenie: żeby tak raz, cholera,  
Dostać na rękę trzynaście pików! 

Strzępy wierszy,  
Jakieś coś tam ten tego w czyjejś twarzy dołki  

I zapach białej sukni przybranej w fiołki...  
I wściekłość,  

Że przedwczoraj znów wstrzymali premię,  
I film z pogrzebu ojca, co zmarł na uremię, 

Obok jakaś rozróbka,  
Podróż,  

Obszerne podwórze,  
Na nim grupa wyrostków.  

Kto to?  
To my po maturze. 

Jeszcze trochę widoków zebranych po świecie,  
Wspomnienia,  

Pragnienia  
I inne rupiecie. 

Na przedzie jednak  
W pierwszym, że tak powiem, rzędzie  

Stoi jedenaście postaci.  
Któż to taki będzie? 

Ubrani dziwnie,  
Czółka ich niziutkie, tycie,  

A przecież sam ich widok wzbudza serca bicie.  
Oni to złych i dobrych nastrojów przyczyna,  

Dzięki nim się raduje,  
Przez nich się urzyna. 

Wiecie już? Właśnie! Właśnie!  
To jego ulubiona piłkarska drużyna. 

Mężczyzna Jesienny 
Jeremi Przybora 

Z tej drogi, którą przeszło 

za wiosną swoją lato - 



nie patrzę już na przeszłość, 

przed siebie patrzę za to. 

Ze wzrokiem na zakręcie, 

za którym zima w szronach, 

wciąż czekam nieugięcie - 

że nim nadejdzie ona  

Mężczyzna Jesienny, od innych odmienny, 

przybędzie z chryzantemami, z chryzantemami. 

Mężczyzna Jesienny, mężczyzna bezcenny 

i nie zamienny już na nic, już na nic... 

Z tej drogi, którą przeszło 

za wiosną swoją lato - 

nie patrzę już na przeszłość, 

przed siebie patrzę za to. 

Ze wzrokiem na zakręcie, 

za którym zima w szronach, 

wciąż czekam nieugięcie - 

że nim nadejdzie ona  

Mężczyzna Jesienny, od innych odmienny, 

przybędzie z chryzantemami, z chryzantemami. 

Mężczyzna Jesienny, mężczyzna bezcenny 

i nie zamienny już na nic, już na nic... 

Tłum chłopców jest wiosennych, 

i letnich mężczyzn sporo... 

Lecz jeden jest jesienny 

przed zimy pustą porą. 



O tamtych zresztą mniejsza, 

gdy złoto i szkarłatnie 

przystroi jesień pejzaż, 

bo przyjść ma ten ostatni. 

Mężczyzna Jesienny, mężczyzna odmienny, 

mężczyzna czuły i zdrowy, beznałogowy... 

Mężczyzna namiętny, mężczyzna majętny 

i obojętny dla owych - gotowych... 

 

Wyciągnie ręce do mnie 

z uśmiechu odrobinką... 

A potem będzie płomień 

płonący w kominku... 

I zachód, co w niuansach 

czerwieni gaśnie zimnej. 

I on, ostatnia szansa, 

po której nie ma innych. 

Mężczyzna Jesienny, mężczyzna odmienny, 

mężczyzna na stanowisku, na stanowisku... 

Mężczyzna bezcenny, Mężczyzna Jesienny, 

rekompensata za wszystko, za wszystko! 

 

 

 



 

 ALICJA MAJEWSKA-PANOM ROZSĄDKU NIE PRZYBYWA 

DANUTA RINN-GDZIE CI MĘŻCZYŹNI 

LEONARD COHEN - I'M YOUR MAN 

T. LOVE - CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ 

BREAKOUT; TADEUSZ NALEPA - KIEDY BYŁEM MAŁYM CHŁOPCEM 

JAMES BROWN - IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD 

WHAM! - I'M YOUR MAN 

MICHAEL BOLTON - WHEN A MAN LOVES A WOMAN 

DIANA KING - SHY GUY 

K.A.S.A. – MACZO 

 

  

 

 

 

 

 

 


