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Dyrektorzy szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza 

na seminarium metodyczne z okazji  

DNIA KOBIET  

pt. RÓŻNE ODCIENIE KOBIECOŚCI - W KULTURZE I NIE TYLKO 

 

16.00-16.45: 

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski),  

Od Wandy do Wysokich Obcasów – jak się zmieniały wizerunki kobiet w prasie „płci pięknej poświęconej” 

(wykład) 

W zeszłym roku prasa dla kobiet w Polsce obchodziła 200-lecie istnienia. To dobra okazja, by przejrzeć się w 

magazynach dla pań jak w „Zwierciadle”. Na przestrzeni wieków były w nich promowane różne wizerunki: od 

„Wandy”, co Niemca nie chciała, a hołdowała wartościom patriotycznym, przez „Kobietę Współczesną”, która 

w dwudziestoleciu międzywojennym zaczęła uprawiać sport, najlepiej bardzo modny wówczas tenis, „Helę 

traktorzystkę”, która prężyła muskuły w PRL-u, po nastawioną na luksus „Panią” czy uświadomioną społecznie 

czytelniczkę „Wysokich Obcasów”. Ta podróż w czasie bywa przyjemna – gdy śledzimy zachwyty romantyków 

nad „wietrzną istotą” kobiecości, ale i trudna – gdy w „Przyjaciółce” prenumeratorki proszą o radę, jak 

spacyfikować pijanego męża. Zachęcamy jednak do jej odbycia! 

16.50- 17.35: 

 Anna Antczak (salon kosmetyczny AJA) 

Przejrzyjmy się w „Zwierciadle” (warsztaty) 

Celem warsztatów kosmetycznych będzie omówienie typu skóry uczestniczek (tj. sprawdzenie stanu skóry, test 

na typ skóry itp.) oraz dopasowanie odpowiedniej pielęgnacji do rodzaju cery. W trakcie warsztatów 

uczestniczki dowiedzą się, w jaki sposób pielęgnować swoją skórę w domowym zaciszu, bez konieczności 

wydawania sporej sumy pieniędzy. Jedyne, co trzeba wziąć ze sobą na warsztaty, to dobry nastrój. 

Termin: 18 marca 2020r. (środa) 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38  

Prelegentki: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ, mgr Anna Antczak 

Koordynatorka formy: Urszula Majdańska-Wachowicz (doradca metodyczny) 

Ilość godzin: 2 godziny dydaktyczne, godz. 16.00-17.35 Koszt: forma bezpłatna:  

Prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu pod nr tel. 76 838 42 93 do 16 marca 2020r. 
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