Wspierajmy kobiety. Aktualne refleksje po Święcie Matki
„Kobieto – puchu marny” – Tak się zwracał do kobiet Adam Mickiewicz. Dzisiaj te słowa
nie byłyby ani trafne ani aktualne. Coraz więcej kobiet zasługuje na wymowne określenie
ŻELAZNA DAMA.
Dziś kobiety nie tylko są istotną częścią ogniska domowego, nie tylko zajmują się dziećmi,
ale również realizują się zawodowo i to w zawodach, które do niedawna były zarezerwowane dla
mężczyzn. Dzisiejsze kobiety prowadzą autobusy, dbają o nasze bezpieczeństwo, są pilotami,
zajmują kierownicze stanowiska, ale również obejmują wyższe urzędy państwowe; a pomimo
tak wielkiej odpowiedzialności i natłoku zajęć zajmują się także domem, nie mogą być
zmęczone, bo przecież dziecko też chce się nacieszyć mamą. Obecnie kobiety wyróżniają się
wielką przedsiębiorczością, wytrwałością w dążeniu do celu; podejmują wyzwania
współczesności, a to wszystko przyczynia się krok po kroku do zmiany wizerunku kobiety, nie
tylko jako żony i matki. Kobiety nie mogą być w naszych czasach dyskryminowane ze względu
na swoją płeć. To prawda, że mają one obowiązki rodzinne, tak samo istotne dla nich jak praca
zawodowa, ale aby sobie z tym wszystkim poradzić potrzebne jest wsparcie – także i mężczyzn.
W środowisku polskim w Montrealu znane są również silne i niezależne kobiety, takie jak:
prof. Wanda Smorągiewicz – ceniona specjalistka w dziedzinie biologii (biochemii) na
Université de Québec à Montréal, a także założycielka Sieci Profesjonalistów Polskich, prof
Maria Elektorowicz, wybitny naukowiec w zakresie prawa cywilnego i ochrony środowiska na
Wydziale Civil and Environmental Engineering Uniwersytetu Concordia, a ponadto red. Bożena
Szara, dziennikarka, producentka radiowa, autorka felietonów oraz organizatorka wydarzeń
artystyczno-kulturalnych (ostatnio popularnych spotkań „Siła to kobieta”). Do tego dochodzi
szereg osobowości takich jak Maria Dudek, psycholożka pomagająca w rozwiązywaniu
problemów tutejszej Polonii. Katarzyna Musiał, znakomita pianistka, koncertująca jako solistka,
ale także ze znanymi orkiestrami Ameryki Północnej, Europy i Azji, a także Wanda Kałużny,
posiadająca wielki talent, wyróżniająca się jako kobieta-dyrygent.
Powinniśmy być także dumni z premiera naszego starego kraju pani Ewy Kopacz, która
najpierw udzielała się jako lekarz-pediatra, potem w pracy samorządowej, aby następnie zająć
się polityką, najpierw jako minister, a ostatnio jako szefowa rządu RP, piastująca jedno z
najwyższych stanowisk w kraju.
Wspierajmy kobiety i dbajmy o ich wizerunek nie tylko w sferze prywatnej, bo praktycznie
każda z nich zasługuje na miano Żelaznej Damy.
Nie traćmy nadziei na to, że w niedługim czasie na stanowisku Prezesa Kongresu Polonii
Kanadyjskiej (Okręg Quebec) ujrzymy którąś z naszych energicznych montrealskich pań. A
wtedy niejedna z nich powie – JESTEŚMY TEGO WARTE
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