
8 Marca - Dzień Kobiet 

 

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku, ustanowiony 

przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Rok później, w 1910 roku, Międzynarodówka 

Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który 

miał służyć  krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia  

dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.  

Dzień ten przypadał na 8 marca i tak już zostało do dzisiaj.  

 Obecnie jest to oficjalne święto  między innymi w Polsce,  Albanii, Algierii, Azerbejdżanie, 

Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, 

Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, 

Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech oraz 

Zambii. 

 

Dla Ciebie dziś kwiaty i uśmiechy, 
I pierwszy promień bliskiej wiosny. 

Dzień bez kłopotów i bez trosk, dużo radości. 

Dla mamy, pani, dla dziewczynek, 
w domu i w szkole, na wycieczce, 

każdego dnia dobry uczynek - 
to jest od chłopców drobny upominek. 

            
            
            

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Znakomite autorki książek dla dzieci i mlodzieży. 

 

Astrid Lindgren  

Szwedzka autorka literatury dziecięcej.  

Astrid Lindgren  25 lat pracowała w wydawnictwie Rabén & Sjögren jako redaktor książek dla dzieci.  

W jej dorobku literackim znajduje się ponad 20 powieści i zbiorów opowiadao dla dzieci, a także 

sztuki teatralne i słuchowiska radiowe. Wiele z jej powieści zostało sfilmowanych. Książki o Pippi stały 

się największym szwedzkim bestsellerem wszech czasów dla dzieci. Przetłumaczono je na 73 języki, a 

łączna suma wydanych egzemplarzy przekroczyła w 2000 roku liczbę 10 milionów. Niezmiennie 

czytane są z zainteresowaniem: „Dzieci z Bullerbyn”, „Emil ze Smolandii” czy „Dzieci z ulicy 

Awanturników” i wiele innych wspaniałych książek. Pisarka otrzymała wiele nagród szwedzkich i 

zagranicznych . Na wniosek polskich dzieci otrzymała Order Uśmiechu. W Polsce przyznano jej także 

w 1989 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Tove Marika Jansson  

 Fińska pisarka, malarka, ilustratorka i rysowniczka komiksowa pochodzenia szwedzkiego. Znana jest 

najbardziej jako autorka ilustrowanych przez siebie książek dla dzieci o Muminkach, które 

przetłumaczono na ponad trzydzieści języków. Była także autorką książek dla dorosłych, twórczynią 

dzieł plastycznych (obrazów i fresków) i ilustratorką książek innych autorów. Pisała po szwedzku. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilustrator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwedzkoj%C4%99zyczna_mniejszo%C5%9B%C4%87_w_Finlandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muminki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_szwedzki


Małgorzata Musierowicz  

  

 Polska pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorka. Debiutowała w połowie lat 70. 

XX w. powieścią Małomówny i rodzina, wkrótce potem rozpoczęła cykl humorystycznych 

powieści Jeżycjada, zwany tak od nazwy poznańskiej dzielnicy Jeżyce, w której mieszkają jego 

bohaterowie. Musierowicz napisała także wiele książek dla młodszych dzieci. Na motywach 

powieści Kłamczucha powstał film o takim samym tytule, a na podstawie Kwiatu kalafiora i Idy 

sierpniowej zrealizowano film ESD. Oba filmy reżyserowała Anna Sokołowska. 

W 1982 roku na Listę Honorową im. Hansa Christiana Andersena wpisano Kwiat kalafiora. Za swoje 

książki Małgorzata Musierowicz otrzymała wiele nagród, m.in. za drugą, Kłamczuchę, przyznano 

jej Złote Koziołki. Jej książka pt. Noelka została wpisana na polską listę Międzynarodowej Izby ds. 

Książek dla Młodych (IBBY). Jej powieści zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. na czeski, 

niemiecki, szwedzki, węgierski i japoński
[4]

. 

Na wniosek dzieci została Kawalerem Orderu Uśmiechu w 1994 roku
[5]

. 

W 2008 roku została odznaczona Medalem Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości. 

 

 

 

 

Renata Piątkowska  

Polska pisarka, autorka książek dla dzieci,  W 2007 roku otrzymała drugą nagrodę za książkę dla dzieci 

do lat 6 w konkursie literackim na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży im. Astrid Lindgren, 

zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”. Jest bardzo lubianą autorką 

książek dla dzieci: „Opowiadao dla przedszkolaków”, „Opowiadao z piaskownicy”, „Nie ma nudnych 

dni”, „Z przysłowiami za pan brat”, „Przygoda ma kolor niebieski”.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82om%C3%B3wny_i_rodzina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BCycjada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BCyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82amczucha
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82amczucha_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiat_kalafiora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ida_sierpniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ida_sierpniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ida_sierpniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/ESD_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Soko%C5%82owska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Izba_ds._Ksi%C4%85%C5%BCek_dla_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Izba_ds._Ksi%C4%85%C5%BCek_dla_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Izba_ds._Ksi%C4%85%C5%BCek_dla_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz#cite_note-5

