O tym jak dzieci ze szkoły nr 177 celebrowały święto kobiet 8 marca 1961 roku.
Jednym z ważniejszych świąt świeckich obchodzonych w Polsce po 1945 roku było święto
kobiet. Warto jest przypomnieć w tym miejscu jego genezę. Święto to corocznie celebrowano
od 8 marca 1910 roku. Po raz pierwszy jednak uroczystości na cześć pracujących kobiet odbyły
się 28 lutego 1909 roku z inicjatywy członków Amerykańskiej Partii Socjalistycznej.
Bezpośrednią przyczyną ustanowienia tego święta był strajk kobiet zorganizowany 8 marca
1908 roku w Nowym Jorku. Pracujące w przemyśle odzieżowym kobiety w liczbie około
15 tysięcy wyszły wówczas na ulice protestując przeciwko braku praw politycznych
i ekonomicznych. Kolejny trzymiesięczny strajk tym razem również pracownic przemysłu
odzieżowego odbył się w Nowym Jorku na przełomie 1909 i 1910 roku. Również i w szkole
specjalnej nr 177 w Warszawie zadbano o właściwą oprawę 8 marca 1961 roku. Więcej
szczegółów możemy dowiedzieć się dzięki lekturze relacji zawartej w kronice datowanej na
rok szkolny 1958-1959. Tego dnia po okolicznościowym apelu i pogadance o których
przebiegu brak informacji źródłowej delegaci z samorządu szkolnego rozdali swym
wychowawczyniom kwiaty oraz złożyli życzenia wszystkim pracownicom placówki szkolnej.
Tego szczególnego dnia również udano się do gabinetu dyrektorskiego i pozostawiono kwiaty
i laurkę na stole ówczesnej kierownik szkoły nr 177 w Warszawie Pani J. Śpiewak – nieobecnej
w pracy z powodu choroby. Integralną część relacji stanowi okolicznościowy rysunek,
autorstwa anonimowego autora na którym widać osiemnaścioro młodszych dzieci siedzących
w kręgu. Niektóre z nich trzymają w rączkach okolicznościowe laurki z kwiatkami na pierwszej
stronie oraz kwiaty w doniczkach. W środku okręgu autor rysunku uwiecznił stojące przy
prostokątnym stole dwie nauczycielki. Po ich prawej i lewej stronie oglądający zauważy
również dwójkę młodych uczniów: chłopca (po lewo) i dziewczynkę (po prawo) uchwyconych
w momencie wręczania kwiatów nauczycielkom. Trzy kolejne nauczycielki zostały
upamiętnione również poza okręgiem (w górnej części rysunku). Podsumowując należy
zauważyć, iż również społeczność szkoły nr 177 w Warszawie aktywnie włączyła się
w celebrację 8 marca.
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