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Тема випуску: Про восьме березня і не тільки

Знайомство зблизька 

Відомі жінки 

• Марія Склодовська-Кюрі (1867 – 1934). 
 Жінка-вчений. Саме завдяки її дослідженням 
в ядерній фізиці сьогодні не складає труднощів 
визначити внутрішні травми (великий вклад у 
рентгенологію належить саме їй), а також вона 
навчила людство використовувати полоній. Саме 
Марія Кюрі першою з жінок удостоїлася Но-
белівської премії і стала єдиною людиною за всю 
історію, який отримала премію в двох науках.
• Клеопатра (69 – 30 до н. е.)
Останній правитель Стародавнього Єгипту, яка 
стала відома завдяки сильному впливу на Гая Юлія 
Цезаря і Марка Антонія. Її руками творилось без-
ліч інтриг світового масштабу, більшість з яких їй 
успішно вдавались. Відома своїм похабством і ве-
личезною кількістю коханців, більшість з яких по-
тім були страчені.
• Роксолана або Хюррем Султан (1505 – 1558)

Султанша-просвітительниця. Дружина одного з 
найвідоміших турецьких султанів того часу Сулей-
мана І Пишного (Пишним його звали в Європі), 
яка мала на нього не абиякий вплив. В історії ос-
манів це був небачений випадок – султан офіційно 
одружився на жінці з гарему. Роксолана стала для 
нього втіленням усього, що він любив в жінках: 
вона цінувала мистецтво і розбиралася в політиці, 
була поліглотом і прекрасною танцівницею, вміла 
любити і приймати любов. Її єдину зі всіх жінок 
султанів в історії людства почали признавати пра-
вителі інших країн світу.
• Мати Тереза (1910 – 1997)
Воістину свята жінка, яка присвятила все своє жит-
тя благодійності. Багато людей її любили, але були і 
ті, хто ненавидів. Вона заснувала громаду «Сестри 
Місіонерської Любові», яка допомагає нужден-
ним по всьому світу. Була удостоєна Нобелівської 

Підготувала Ольга Маркитан
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Перевірена інформація

ЧОМУ САМЕ 8- МЕ? 
 
 Восьме березня це Міжнародний Жіночий День — щорічне свя-
то, в день якого жінки всієї планети розквітають мов квітки на весні.
Вперше святкувалося 1909 року в США з ініціативи Соціалістич-
ної партії Америки. Протягом 1977 року, за радянської ініціати-
ви, отримав статус міжнародного дня та отримав назву:  «Між-
народний день боротьби за права жінок і міжнародний мир».
День став символом приходу справжньої весни і в цей світлий день 
жінки отримують безліч подарунків та квітів, чують море теплих 
слів від друзів та просто знайомих, від рідних та колег. Саме ця дата 
була, ймовірно, призначена через декілька історичних подій,таких як: 
 Страйк американських текстильних робітників у 1857–1858 рр. 
Жінки, які брали участь у демонстрації, боролися за рівну оплату. 8 бе-
резня 1857 року в Нью-Йорку робітниці-текстильниці виступили з ви-
могами рівної з чоловіками зарплати, поліпшення умов праці, 10-го-
динного робочого дня отримавши назву «марш порожніх каструль».
Демонстрація «соціалістичних жінок», що відбулася в Нью-Йорку 8 бе-
резня 1908 року, пов’язана з текстильними страйками. Демонстрація 
відбулася частково для прав жінок на виробництві. В останню неділю 
лютого 1908 року тисячі жінок знову вийшли на вулиці Нью-Йорка. 
У 1909–1910 рр. у США в останні тижні лютого відбулися мар-
ші та страйки жінок, очолені Соціалістичною партією Америки.
Російська жіноча демонстрація 8 березня 1917 р. У 1917 р. в Росії, у той 
час як два мільйони солдатів загинули під час війни, жінки обирають 
останню неділю лютого вийти з претензіями «хліб і мир». Ця історична 
неділя припадає на 23 лютого за юліанським календарем, або 8 березня 
за григоріанським — на початку російської революції. Чотири дні пото-
му цар зрікся престолу, і тимчасовий уряд надав право голосу для жінок. 
 Таким чином, уперше в Росії, і лише в єдиному місті — Петрограді 
(тепер Санкт-Петербург) — вперше був відзначений жіночий день у 1913 р.
У 1913 й 1914 рр. у рамках руху за мир напередод-
ні Першої світової війни, у Європі жінки організували в кін

ці лютого або на початку березня мітинги проти війни.
 Саме після відважних жіночих страйків та протестів, впер-
ше 1914 р. жіночий день відзначався 8 березня одночасно в шести 
країнах: Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Росії та Швейцарії.
Після Другої світової війни цей день не відзначався, і лише в 1974 році від-

новлюється 
рух жінок 
і традиція 
ж і н о ч о г о  
р у х у. 1 9 7 5 
року день 
був визна-
ний ООН 
як Між-
н а р о д н и й 
ж і н о ч и й 
день з на-
годи Між-
народного 
року жінки. 

 На Заході Міжнародний жіночий день був уперше відзначе-
ний у популярному заході після 1977 року, коли Генеральна Асамблея 
ООН запропонувала державам — членам оголосити 8 березня як День 
Організації Об’єднаних Націй для прав жінок і миру в усьому світі.
З 1966 року, відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 
травня 1965 року, Міжнародний жіночий день став вихідним днем і це 
свято втратило своє політичне забарвлення і перетворилося на просто 
день,що присячується бабусям,матусям та дівчатам — любим жінкам.

Підготувала Анна Дмитренко

Трішки історії

ЦІКАВІ МОМЕНТИ
 

Жіночий день відзначали ще в Стародавньому Римі як ма-
трони, так і їхні рабині. Перші отримували подарунки від 
чоловіків, другі — вихідний.
  8 березня є офіційним вихідним днем в Україні, Росії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, 
Македонії, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, а також в 
Монголії та В’єтнамі.
• 8 березня 1910 року парижанка баронеса де Ларош стала 

першою жінкою, що отримала ліцензію пілота.
• 1917 рік - у Петрограді мітинги і демонстрації з приводу 

Міжнародного жіночого дня набули масового характеру.
• До демонстрантів, що вимагали &quot;хліба і миру&quot;, 

приєднались робітники Путиловського заводу, які ба-

стували з 2 березня; між демонстрантами і поліцією від-
булись сутички, які стали початком Лютневої (за старим 
стилем 8 березня - 23 лютого) революції. Через тиждень 
російський імператор Микола ІІ зрікся престолу.

• 1946 року псевдособор у Львові під тиском комуністич-
ного режиму скасував Берестейську унію 1596 року. Це 
призвело до початку знищення Української греко-католи-
цької церкви .

• У 1950-му СРСР оголосив про наявність атомної бомби.
• 1952-го лікарі Пенсильванського госпіталю у Філадельфії 

вперше застосували апарат «штучне серце». Протягом 80 
хвилин апарат підтримував життєдіяльність 41-річного 
Пітера Дюрінга, якому здійснювалась операція на серці.

• 1965 рік — В’єтнамська війна: у Південному В&#39;єтнамі 
висаджуються перші наземні війська США. Війна почала-
ся як громадянська війна у Піденному В’єтнамі; 

•  1993 року артист Андрій Данилко вперше виступив в ролі 
провідника Вєрки Сердюки.  Сценічне ім’я запозичив від 
своєї однокласниці Ані Сердюк.

8 БЕРЕЗНЯ НАРОДИЛИСЯ:
У 1906 році — Олександр Роу, радянський кінорежисер, по-
становник казок.
З 1938 року створює дитячі фільми.
1941 рік — Андрій Миронов, відомий радянський актор.

Підготувала Марія Кучеренко
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Жінки з чоловічим характером

Як святкують ті, що воюють

 Війна внесла корек-
тиви в життя українців, але 
люди на передовій - наші 
бійці шлють вітання і пе-
редають своє поздоров-
лення для усіх українсь-
ких жінок з нагоди свята 
8 Березня. Це свято хоч і 
має радянські корені, але 
політичне забарвлення 
стерлося і ми звикли вітати 
8 березня матусь і коханих 
з днем Жінки. 

 Деякі жінки відмови-
лись святкувати 8 Берез-
ня, бо на їх погляд, вітати 
жінку з тим що вона жінка 
безглуздо, але гадаю, за-
йвим не буде букет квітів, 
принесений матусі. Ма-
тері звикли до цього свя-
та, після нього приходить 
весна. З чим усіх вітаю! Ну 
і послухаємо наших доро-
гих воїнів, наших бійців, 
які в даний час знаходять-
ся в зоні АТО. Їхні поба-
жання для нас наймиліші і 
найдорожчі. 

 «Дорогі жінки!
Вітаю Вас з Міжнародним 
жіночим днем 8 Березня!
Ви – берегині домашнього 
вогнища. Завдяки вашій 
ніжності, жіночності та 
вмінню знаходити ком-
проміси нашій сім’ї міцні.

 Від вас залежить до-
бробут і затишок у домі, 
що впливають і на за-
втрашній день країни. 
Саме ви, дорогі жінки, 
надихає нас, чоловіків, на 
добрі справи.
Щиро бажаю вам успіхів, 
здоров’я і енергії. Нехай 
кожен новий день буде 
наповнений радістю пе-
ремог. Нехай увесь рік з 
вами буде відчуття весни – 
світлої і прекрасної. Нехай 
у ваших родинах панує 
любов і злагода.
Щастя вам, добра і краси!»

Наша допомога - ваша 
радість

Поради чоловікам про 
подарунки жінкам

Здавалося б, у наш час 
немає дефіциту в товарі, 
полиці магазинів заповню-
ють найрізноманітніші 
предмети, аби гроші були. 
Але чомусь перед черговим 
жіночим святом чоловіки 
ламають собі голову, не мо-
жуть підібрати і придумати 
подарунок для своєї коха-
ної дружини. Ми з радістю 
допоможемо в цій нелегкій, 
але приємній справі. Вибір 
подарунка буде залежати 
від того, якого типу пода-
рунки Ви віддаєте перевагу 
дарувати.

Що подарувати на 8 бе-
резня дружині — корисні 
подарунки

Такі подарунки, як красива 
постільна білизна, набір 
фужерів або прекрасної 
посуду, побутова техніка, 
м’який теплий халатик, 
щоденник, прийнято дару-
вати практичним жінкам, 
які не люблять сувеніри. 
Багато хто з них навіть 
спеціально не купують 
фотоальбоми, фоторамки 
або гуртки, щоб їм потім 
подарували їх.

Якщо Ви даруєте дружині 
пилосос, сковороду або 
праска, обов’язково супро-
воджуйте подарунки слова-
ми про те, що Ви дбаєте 
про дружину і даруйте ці 
речі, щоб вони зробили її 
життя більш комфортним, 
простий і зручною.

Подарунок на 8 березня 
дружині — символічні 
подарунки
Подарунки з таємним 
змістом не тільки будуть 
оригінальними, а й звору-
шений дружину до глиби-
ни душі. Символічний сенс 
можна додати абсолютно 
будь-якої речі, якщо дода-
ти до неї правильні слова 
усно або в листівці — про 

любов, взаєморозуміння, 
про приємні хвилини, 
проведені разом, про те, 
що вас пов’язує, що дорого 
обом. Звичайно, будуть 
приємні подарунки, що 
підкреслюють її жіночність 
і красу: ювелірні вироби, 
шовковий халатик

Що подарувати дружині на 
8 березня — подарунок для 
хобі

Практично у кожної лю-
дини є свої захоплення. 
Напевно, чоловік буде 
знати хобі своєї улюбленої 
дружини. Наприклад, якщо 
дружина обожнює кішок, 
відвідує виставки, розгля-
дає годинами фотографії 
кішок в інтернеті, можна 
подарувати їй кошеня, пле-
тений кошик або будино-
чок для її вихованця і інші 
аксесуари.

Даруємо дружині на 8 
березня — грошові пода-
рунки

Зрозуміло, дарувати на 8 
березня дружині гроші не 
варто. В такий день жінка 
чекає уваги, чогось особ-
ливого від свого чоловіка. 
Показати свою увагу 
можна через подарунко-
вий сертифікат. Згадайте, 
куди Ваша дружина мріяла 
сходити, що купити, але 
постійно шкодувала на це 
гроші. Придбайте подарун-
ковий сертифікат в мага-
зин парфумерії, в салон 
краси або в spa-центр.

І найголовніше, не забудь-
те на 8 Березня дружині 
подарувати квіти! До речі, 
можете підібрати під них 
красиву вазу в якості пода-
рунка. 
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Підготувала Грінченко Вікторія

Підготував Олександр Войтенко



Для душі

-Я Хочу щоб ти дарував мені квіти кожен день, а не тільки 8 березня.
-А Я хочу, щоб ти була відьмою тільки на Хелловін, а не кожен день.

***
Маленькі хитрощі. Якщо 8 Березня вам подарували не те, про що ви мріяли, тоді, 

наступного разу мріяти треба голосніше!
***

Хлопчик підходить до батька та запитує:
Тато, а чому 8 березня у календарі червоним кольором виділено?
Батько відповідає з надривом у голосі:
Це колір нашої чоловічої крові, синок!

***
- Люба - ти прекрасна, як ці квіти!

А я думала, я прекрасна, як золотий браслет.
Ні, люба! Ти прекрасна, як ці квіти!

***
Люба, що тобі подарувати на 8 березня? Вибирай, що хочеш - діамантової кольє, 

норкову шубу, віллу на Французькій Рив’єрі? ..
Милий, подаруй мені тільки сьогоднішній вечір і свою любов.

Знято! - Оголосив реж. Будь мужиком – подаруй коханій на 8 березня сердечко під 
аватаркою!

***
Кожному чоловікові, що купив на 8 березня сковорідку, — каска в дарунок!

Анекдоти
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Гороскоп
Овен

Свята пройдуть романтично. Ваша 
чарівність зросте до таких меж, що 
пускати в хід інші ваші переваги - на-
полегливість і завзяття - буде навіть 
необов’язково. Хоча ініціатива вітається. 
Будь-яке нововведення коханий сприй-
ме на ура! А ось вимагати від нього у 
відповідь подвигів не варто. Застосуй-
те хитрість. Про те, який подарунок 
хочеться отримати до жіночого дня, не 
заявляйте прямо. Краще попросіть його 
друзів дати йому невелику підказку.

Лев
Нерозсудливість - не найхарактерніша 
левова риса, але зараз прагнення до не-
обдуманих вчинків у вас загострилося. 
І це може призвести до неприємних на-
слідків. Так чи інакше, нових романтич-
них захоплень вам все одно не уникнути, 
тому намагайтеся не втрачати голову і не 
приймати поспішних рішень. Святкова 
активність чоловіків носить тимчасовий 
характер, постарайтеся за цей час не 
наробити непоправних помилок.

Стрілець
Чудовий день для жінок-Стрільців. Вони 
можуть бути чуттєві, як ніколи. Багато 
матимуть всі шанси на успіх у проти-
лежної статі. Відточуйте ваша головна 
зброя - винахідливість і влучне попадан-
ня в ціль. 

Рак
Раків чекають неймовірні відкриття в 
любовній сфері. Чи будуть це сюрпризи 
з боку коханого, чи знайомство зі своїми 
досі прихованими талантами, поки не-
відомо. Однак можна стверджувати, що 
зміни будуть приємними. Тому все, що 
вам необхідно зробити, це розслабитися 
і отримувати задоволення!

Скорпіон
Займіться здоров’ям. Зима була довгою, 
авітаміноз ніхто не відміняв, а наполег-
лива праця і подолання усякого роду 
перешкод, які ви так любите, можуть 
вимотати навіть найенергійнішу пан-
ночку. Зверніть увагу на харчування, 
намагайтеся висипатися, побалуйте себе 
косметичними процедурами. Частіше 
милуйтесь собою в дзеркалі - хороше 
самопочуття і грайливий настрій не 
змусять себе довго чекати.

Риби
Зміни - кращий запорука стабільності. 
У свята вирушайте на пошуки пригод - 
одна або разом з чоловіком. Чим більше 
ви зробіть в перший тиждень весни, тим 
веселіше у вас пройдуть останні місяці.

Телець
Можливі нові знайомства. Але вашу ува-
гу скоріше буде віддано комусь із старих 
приятелів, до якого ви раптово відчуєте 
потяг, а може, і пристрасть. Спробуйте 

подолати свою зодіакальну консерва-
тивність - у свята собі можна дозволити 
пустувати. 

Козеріг
Козероги з оптимізмом дивляться в 
майбутнє. Цей день як не можна краще 
підходить для того, щоб будувати плани 
і починати готуватися до їх здійснення. 
Сьогодні ви помітите багато цікавих 
можливостей, використання яких стане 
вашим перевагою в боротьбі з конкурен-
тами. Можна братися за найсміливіші 
починання: удача буде на вашому боці.
Дуже сприятливий день спілкування - 
ніщо не заважає порозумінню з близь-
кими, та й цікаві знайомства цілком 
вірогідні. Друга половина дня порадує 
вдалими збіг.

Діва
Коханий намагається бути оригіналь-
ним, а ви все ніяк не визначиться, як на 
це реагувати. Сміливіше! Несподіваний 
поцілунок відірвав вас від в’язання? 
Закиньте рукоділля подалі і займіть 
руки чимось менш трудомістким і більш 
приємним. У тих, хто коханим обзаве-
стися ще не встиг, такий шанс незабаром 
з’явиться. Спочатку це може вам здатися 
просто хвилинною пристрастю, разовим 
захопленням. Але робити висновки про 
це краще через деякий час. У жіночий 
день самотність вам не загрожує.

Близнюки
Ніякого Інтернету! Тільки особисті по-
бачення. Навіть стара водолазка і ношені 
джинси призведуть на протилежну стать 
більш глибоке враження, ніж найпікант-
ніше кокетство в Мережі. Тим більше, 
що зірки свідчать про те, що все це 
досить скоро вам доведеться зняти. 

Ваги
Зірки радять відправитися в спільну 
подорож або знайти нове спільне хобі. 
Навіть проста прогулянка по весняних 
бульварах зробить свою справу. Вас 
можуть надихнути його боязкі спроби 
перенести вас через калюжу, а він буде 
розчулюватися вашим переживанням 
про нові чоботи. До того ж свіже повітря 
завжди добре позначається на підви-
щенні настрою.

Водолій
Сьогодні події можуть розвиватися з та-
кою швидкістю, що захочеться знизити 
темп діяльності, зробити перепочинок 
і озирнутися. Ви можете так і вчинити, 
але це пов’язане з певними втраченими 
шансами. Рухайтеся вперед, розділив-
ши складний робочий процес на кілька 
етапів. 

Сторінку підготував Владислав Нагорний
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