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Musimy wiedzieć skąd przyszłyśmy, żeby zrozumieć dokąd idziemy
Dla mojej mamy: Ewy Kazimiery i córki Ewy.

Joanna Piwońska

Projekt ten dedykuję najważniejszej kobiecie w moim życiu…
Mamo, gdyby nie Twoja mądrość i siła, nie byłoby mnie 

w tym miejscu dzisiaj – jestem niezależna...

Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek
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Wstęp

Tysiące lat dziejów świata to historia mężczyzn. Kobiety długo żyły 
w ich cieniu. Wszechwładny patriarchat widział je w rolach rodzicielek, 
karmicielek i opiekunek domowego ogniska. Niska pozycja kobiet wywo-
dziła się zapewne z przeświadczenia, że to istoty nieinteligentne, zbytnio 
ulegające instynktom i emocjom. Szczególnie krwawo w historii kobiet 
zapisały się wieki średnie. Znane są przykłady posądzania ich o czary, 
o służenie szatanowi. Święta Inkwizycja nie miała nad nimi litości. 
Światy: polityki, nauki, sztuki, sportu, kultury były przez wieki zamknię-
te dla kobiet. Bez posądzenia o niemoralność, nie mogły samodzielnie 
poruszać się w przestrzeni publicznej i decydować o sobie. Te, które wy-
łamały się z opresyjnego porządku świata, ustalonego przez mężczyzn, 
płaciły bardzo wysoką cenę. Jeśli nie utraciły życia, to pozbawiano je 
czci i honoru. Musiało minąć wiele czasu, zanim historia zrehabilitowała 
„gorszycielki”. 

Dzisiaj, przez pamięć dla tych wspaniałych kobiet, żyjących
w – dawnych i nie tak całkiem dawnych – antyfeministycznych rzeczy-
wistościach, przedstawiamy cykl krótkich prezentacji ich życiorysów
i dokonań. To one udowodniły światu, że kobiety są inteligentne, od-
ważne, mądre, wytrwałe, metodyczne i silne. Ze względu na liczne 
ograniczenia, przybliżymy życiowe dzieje tylko niektórych wybranych, 
wybitnych przedstawicielek świata kultury i nauki. Musimy też mieć na 
uwadze, że oprócz tych znanych kobiet, żyły inne bezimienne bohaterki, 
o których pamięć przepadła gdzieś w mrokach dziejów.

Z wielką przyjemnością i głową pełną pomysłów przystąpiły-
śmy do, ogłoszonego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka, konkursu na przygotowanie projektu w obszarze kultury 
– „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”. Wydarzenie, skierowane 
do społeczności lokalnej, jest realizowane na terenie Gminy Kozienice 
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne 2020”. W tym celu została utworzona Grupa nie-
formalna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach w składzie: Olga Kurek, Maja Marszałek, Weronika Zdyb, 
Karolina Ptaszek, Natalia Rutkowska, Milena Caban, Ewa Mojsiuszko, 
Wiktoria Wierzbicka, Łukasz Wójtowicz i Mikołaj Borowiec oraz na-
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uczycielki – koordynatorki: M. Kuśmierczyk-Balcerek, J. Piwońska. 
Tak oto powstała ambitna inicjatywa Kobieto! Puchu marny! – czy aby 
na pewno? Jej celem było ukazanie długiej i trudnej drogi kobiet do 
miejsc, które zajmują w dzisiejszym świecie. Na projekt składają się: 
krótka historia kobiet od starożytności do współczesności, prezentacje 
teatralne młodzieży licealnej, wykłady autorek całego przedsięwzię-
cia, plebiscyt pt.: Wybieramy dziesięć kobiet najbardziej zasłużonych 
dla świata kultury i nauki i  poświęcona im wystawa oraz wywiad
z gościem – kobietą wykonującą zawód kojarzący się głównie ze światem 
męskim.

W tym miejscu należą się podziękowania uczniom z Grupy niefor-
malnej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach, całej społeczności liceum – nauczycielom i pracownikom 
obsługi za wsparcie w trakcie realizacji projektu z panią dyrektor Ewą 
Malec na czele. Podziękowania są skierowane również do pana Artura 
Miedzińskiego dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, do 
pani dyrektor kozienickiego Centrum Kulturalno-Artystycznego, Elwiry 
Kozłowskiej oraz do wszystkich pracowników tejże placówki, a w szcze-
gólności do pana Mariusza Basaja. 

 Joanna Piwońska     
Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek
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Życie kobiet na przestrzeni wieków

Pokolenia kobiet, obciążone legendą gorszego stworzenia ich z żebra 
mężczyzny, przez stulecia miały pokutować za grzech popełniony przez 
matkę Ewę. Początkowo w gminach chrześcijańskich nie było dyskry-
minacji kobiet, pełniły one nawet funkcje diakonów (pierwszy stopień 
sakramentu święceń). W dalszym rozwoju tych gmin dokonywały się 
zmiany dla pozycji kobiet niekorzystne. Działał w tym kierunku wpływ 
otaczającego pierwszych chrześcijan świata grecko-rzymskiego. Kultura 
antycznej Grecji i Rzymu była wyraźnie patriarchalna i niechętna ko-
biecie. Grecy traktowali kobiety z lekceważeniem, jako istoty naiwne
i ciekawskie, co mogło powodować różne nieszczęścia. Pandora otwiera 
mimo zakazu puszkę, podobnie jak lekkomyślna Ewa zrywająca jabłko. 
Psyche narusza wydany jej zakaz spojrzenia w twarz Amora. Takie isto-
ty musiały być poddane stałej kontroli mężczyzn – ojca, brata, męża,
a nawet dorosłego syna. Kobiety z zacnych rodzin nie mogły same 
poruszać się po Agorze, grać w sztukach teatralnych, czy brać udziału
w Igrzyskach. Platon i Arystoteles uważali kobiety za stworzenia niższej 
kategorii. Platon przyznawał, że kobieta może posiadać te same uzdol-
nienia co mężczyzna, ale mimo to jest „z drugiej ręki”, Arystoteles mó-
wił, że kobieta to „nieudany mężczyzna”, pomyłka natury. Obcowanie 
intelektualne z kobietą Grecy uważali za niemożliwe, wyjątek stanowiły 
jedynie wykształcone i błyskotliwe prostytutki – hetery. W małżeństwie 
żona miała rodzić dzieci i zajmować się domem, nie widziano w niej 
partnerki i towarzyszki życia. W epoce hellenistycznej, gdy w wyniku 
wypraw wojennych Aleksandra Macedońskiego rozszerzyły się nie 
tylko geograficzne horyzonty Greków, kobiety uzyskały większe swo-
body. Nastąpiło to najpierw w koloniach greckich, stąd nowe obyczaje 
z wolna przenikały do kraju macierzystego. Pojawiały się liczne kobiety 
wykształcone, słynne artystki, a nawet sportsmenki. Mając coraz większe 
możliwości samodzielnego układania sobie życia, kobiety greckie pozo-
stawały jednak formalnie w dalszym ciągu pod nadzorem opiekunów. 
Perykles powiedział, że najlepsza opinia, jaką może mieć kobieta, polega 
na tym, że w ogóle się o niej mówi. Mimo społecznego upośledzenia ko-
biet w starożytnej Grecji istniała dziedzina, w której zachowały one daw-
ne uprawnienia: była to religia i kult. Liczne uroczystości religijne bez 
udziału kobiet były nie do pomyślenia. Rzymianie przejęli mity, religię 
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i filozofię od Greków. Oryginalnym wkładem Rzymu w kulturę antyku 
było prawo – a prawo to wyraźnie upośledza kobietę, która jest wyklu-
czona z życia publicznego i poddana władzy ojca, potem męża. Gdzie ty 
Kajus, tam ja Kaja – tak brzmiał oryginalny tekst zaślubin w Rzymie.
W prawie rzymskim kobieta jest traktowana jako przedmiot, a nie 
podmiot, ma ograniczone możliwości dysponowania majątkiem i decy-
dowania o sobie, a także o swych dzieciach, gdyż należą one do ojca. 
Oczywiście, szanowano w Rzymie matki rodziny, uznawano ich prawo 
do rządzenia służbą i niewolnikami. Ale cztery ściany domu ograniczały 
pole egzystencji niewieściej. Sytuacja Rzymianek poprawiła się w okre-
sie hellenizmu i cesarstwa. W okresie cesarstwa rozpowszechniła się 
forma małżeństwa bez władzy nad żoną, a ojcom zakazano rozwodzenia 
córek bez ich zgody. Jeszcze ważniejszy był fakt, że kobietom nadano 
osobowość prawną. Było to ważne dla tych, które wykonywały zawo-
dy np. lekarek. W prowincjach rzymskich prawa hegemona nakładały 
się na zwyczaje lokalne, które Rzymianie na ogół starali się szanować. 
Dotyczyło to również statutu społecznego kobiet. Szczególnie korzystna 
sytuacja panowała dla kobiet zamieszkałych na ziemiach Celtów, gdzie 
zachowały się pozostałości ustroju matriarchalnego. Celtyjki same wy-
bierały sobie mężów, a w małżeństwie były we wszystkim równe męż-
czyznom. Bardziej patriarchalny ustrój panował u Germanów. Pojawiały 
się jednak kobiety, które odgrywały niekiedy wybitną rolę. Powszechny 
podziw budziła determinacja kobiet germańskich, które zwykle rozpacz-
liwie broniły się przed wzięciem do niewoli  i wybierały śmierć, zabija-
jąc siebie i swoje dzieci. W Egipcie – podobnie zresztą jak i w innych 
prowincjach – kobiety podlegające władzy rzymskiej były zobowiązane 
do świadczeń na jej rzecz. Często chodziło o prace, których – w rozu-
mieniu prawa rzymskiego – nie mogły one wykonywać. Zmuszało je to 
do korzystania z pomocy mężczyzn i czasami doprowadzało do nowych 
zależności. To w antyku narodziły się niechętne kobiecie stereotypy, któ-
re przetrwały całe stulecia. Z mitologii greckiej i rzymskiej zrodziła się 
asocjacja kobiecości z pojęciem zła, np. zabijająca wzrokiem Meduza 
o wężowych włosach była rodzaju żeńskiego. Wpływ kultury grecko-
rzymskiej legł u podłoża rosnącej niechęci do kobiet i ich dyskryminacji 
w średniowieczu i czasach nowożytnych.  
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Łukasz Wójtowicz (narrator w części pierwszej)

Od lewej: Natalia Rutkowska (Hypatia), Milena Caban (Agnodika), Olga Kurek (Hipparchia)
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Europejska kultura wczesnego średniowiecza charakteryzowała się 
ścieraniem w niej różnych wpływów lokalnych i plemiennych. Mimo 
wszelkich istniejących różnic, prawa panujące we wszystkich częściach 
Europy miały jedną cechę wspólną: wszystkie wychodziły z założenia 
niesamodzielności kobiety. Wiązała się z tym dyskryminacja kobiet, 
która w zależności od regionu – miała rozmaite natężenie. We wczesnym 
średniowieczu kobiety odgrywały w Europie Zachodniej ogromną rolę
w życiu religijnym jako zaangażowane i gorliwe krzewicielki nowej wia-
ry. W VII wieku rozpoczęło się zakładanie licznych żeńskich zgromadzeń 
zakonnych, gdy liczne królowe i bogate arystokratki zaczęły finansować 
budowę klasztorów i wyposażać je w książki i personel nauczający. 
Dla wieków średnich klasztory stanowiły niezwykle ważną instytucję 
– tworzyły sieć ośrodków, w których rozwijała się kultura: gromadzono
i przepisywano książki, rozwijano działalność literacką i naukową, orga-
nizowano szkolnictwo. Dla kobiet były one podwójnie ważne, ponieważ 
tu istniała szansa dostępu do wiedzy i uprawiania zajęć innych niż domo-
we. Klasztor był dla kobiety średniowiecza jedyną drogą ku intelektualnej 
aktywności. Za cenę wyrzeczenia się życia rodzinnego i macierzyństwa 
uzyskiwały możliwość rozwoju umysłowego i pielęgnacji talentów oraz 
ich twórczego spełnienia, wybicia się ponad przeciętność.

Od lewej: Karolina Ptaszek (Joanna d’ Arc), Weronika Zdyb (Nawojka), Maja Marszałek
(Maria Cunitz), siedzą: Natalia Rutkowska, Milena Caban, Olga Kurek
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Zwykła kobieta, z niższych szczebli hierarchii socjalnej, zdominowa-
na przez mężczyznę w patriarchalnej rodzinie, spędzała czas na ciężkiej 
pracy domowej oraz rodzeniu dzieci. Kultura rozwijająca się dawniej
w cieniu klasztoru rozkwitała coraz bujniej także wokół uniwersytetów
i dworów. Kobiety z uniwersytetów były wykluczone, ale brały udział
w życiu dworskim i ich wpływ łagodził obyczaje. Powstaje zjawisko 
miłości dworskiej, pojmowanej jako służba wybrance serca, traktowanej, 
jako dama, pani, władczyni. Miłość dworska szerzyła się wyłącznie w eli-
tarnych kręgach dworskomożnowładczych; nie dotknęła nawet średniej 
szlachty, środowisk mieszczańskich, a tym bardziej chłopskich. Miłość 
dworska była niby sztucznie wyhodowany kwiat, bardzo krótkotrwałym 
fenomenem. Moda literacka, a wraz z nią postawy mentalne elit zmienia-
ły się bardzo szybko. W dworskim trzynastowiecznym poemacie, które-
go akcja rozgrywa się na dworze legendarnego celtyckiego króla Artura, 
pojawia się niepokojąca postać uczonej i brzydkiej kobiety – czarowni-
cy. Jej obecność niszczy szlachetne męskie przyjaźnie, zakłóca spokój 
rycerskiego towarzystwa. To zapowiedź narodzin lub raczej powrót do 
złowrogiego stereotypu, że kobieta ma siłę destrukcyjną. Wkrótce rozpali 
się na nowo niechęć do kobiet i narodzi się lęk przed nimi. Kobieta mogła 
osiągnąć w średniowieczu większą swobodę i znacznie wyłamać się ze 
struktur oficjalnie przyjętych, wkraczając na drogę herezji. Z racji uro-
dzenia w rodzinie panującej, niektóre kobiety osiągnęły w średniowieczu 
wysoką pozycję i możliwość działania w sferze publicznej, teoretycznie 
zamkniętej dla wszystkich niewiast. W Europie Zachodniej tylko jedna 
kobieta niepochodząca z możnego rodu odegrała wielką rolę w polityce, 
jest nią słynna Dziewica Orleańska. Jedną z cech charakterystycznych 
średniowiecza była konieczność wykonywania ciężkich prac fizycznych. 
Udział kobiet w tych pracach był ogromny – chłopki pracowały ciężko od 
świtu do nocy. Wielką rolę odgrywała rodzina, ale położenie jej członków 
wewnątrz rodziny, zależało od płci i wieku. Mężczyzna znaczył więcej
i miał większe prawa niż kobieta. We wszystkich rodzinach pozycję ko-
biety cechowała podległość najpierw ojcu, potem mężowi, ewentualnie 
bratu. Reasumując, trzeba stwierdzić, że sytuacja kobiet w średniowieczu 
była znacznie gorsza niż mężczyzn, ale i tak nie brakowało w wiekach 
średnich silnych, ambitnych niewiast, które chciały przekroczyć granice 
swojej niemożliwości, współzawodnicząc z mężczyznami. U progu ery 
nowożytnej kształtuje się prąd kulturalny „renesans”. Czasy te charakte-
ryzował nowy stosunek do nauki i sztuki. Humaniści w ogólności utrzy-
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mywali zasadę podporządkowania kobiety mężczyźnie. Kobieta okre-
ślana była jako istota krnąbrna, lekkomyślna i nieopanowana. Znaczący 
był także stosunek humanistów do kwestii kształcenia kobiet. W okresie 
odrodzenia w bogatych rodzinach uczono dziewczęta na równi z chłop-
cami, celem tego nie była jednak w żadnym razie samodzielność zawodo-
wa, czy kariera naukowa lub twórcza, uważano, że wykształcenie dodaje 
kobiecie atrakcyjności. Następnym ważnym wydarzeniem dla Europy
i dla kobiet była reformacja. Likwidacja zakonów w okresie reformacji 
podkopała egzystencję nie tylko mniszek, ale też kobiet świeckich, któ-
re tam pracowały. Na przełomie tych dwóch epok ma miejsce zjawisko 
polowania na czarownice. Można podkreślić, że w czarownice wierzono 
we wszystkich kulturach, ale tylko w nowożytnej Europie i jej koloniach 
doszło do ich zorganizowanego prześladowania. Przełomem stało się 
opublikowanie w roku 1487 dzieła Młot na czarownice, którego autorami 
byli inkwizytorzy niemieccy Heinrich Kramer i Jakob Sprenger. W epoce 
odrodzenia antyfeminizm uczonych zetknął się z antyfeminizmem ludo-
wym. Ten pierwszy uważał, że mężczyźni są płcią uprzywilejowaną, dru-
gi był przekonany o zasadniczym demonizmie kobiety. W XVI-wiecznej 
literaturze zła kobieta to najczęściej uboga kobieta z ludu, a więc jedna 
z tych, które stanowiły większość ofiar. Na stos szły przede wszystkim 
akuszerki i zielarki, a także kobiety samotne i zdziwaczałe. Potem, na 
fali powszechnej psychozy, wystarczyło zwykłe pomówienie. Wybitna 
uroda była równie podejrzana, jak skrajna brzydota; bogactwo było takim 
samym dowodem winy, jak i bieda. Prześladowano kobiety – czarownice 
szczególnie w okresie klęsk żywiołowych i kryzysów gospodarczych. 
Nierzadko oskarżenie o czary służyło załatwieniu osobistych porachun-
ków. O kobietach więc prowadzono dyskusje teologiczne, medyczne
i toczyły się dysputy prawnicze. A one chciały tak mało, by mogły mieć 
wpływ na swoje życie, by mogły się kształcić i dokonywać dobrych dla 
siebie wyborów.
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Wiktoria Wierzbicka i Łukasz Wójtowicz – ogłoszenie plebiscytu 

Grupa nieformalna przy I LO im. St. Czarnieckiego w Kozienicach:
Natalia Rutkowska, Karolina Ptaszek, Milena Caban, Weronika Zdyb, Olga Kurek, Maja Marszałek
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W okresie powstawania ideologii oświecenia ożywiła się dyskusja
o sytuacji kobiet. Zastanawiano się, czy również one powinny wysuwać 
żądania wolności i równości, a więc praw przysługujących z natury 
każdej istocie ludzkiej. Spory postęp nastąpił w zakresie edukacji ko-
biet, w dużej mierze był on jednak kontynuacją wcześniejszych haseł 
wypełniania wad kobiecych i rozwijania ich praktycznych umiejętności 
przez szkolnictwo. Dziewczęta miały być uczone obowiązków panny, 
żony, matki, wdowy, pani domu – a więc przygotowane do pełnienia 
tradycyjnych funkcji kobiecych, ale w różnych fazach życia. W całej 
Europie szkolna edukacja obejmowała około dwie trzecie chłopców
i tylko jedną piątą dziewcząt. W XVIII wieku kilku kobietom udało się 
przezwyciężyć przeszkody i wejść w świat uniwersytecki. Z reguły było 
to możliwe  na skutek zdecydowanego poparcia rodziny. W Niemczech 
głośna była historia Doroty Krystyny Leporin, która dopiero po wiel-
kich bataliach całej rodziny i poparciu cesarza Fryderyka II otrzymała 
tytuł doktora medycyny w 1754 roku. Napisała także traktat, wykładając
w nim powody dla których kobiety nie studiują oraz wyrażając pogląd
o jednakowej zdolności obu płci do nauki. Uniemożliwiano również 
kobietom dostęp do członkostwa w towarzystwach naukowych i aka-
demickich, powstających licznie w Oświeceniu. Maria Winckelmann, 
która pomagała mężowi prowadzić obserwacje astronomiczne, po jego 
śmierci prosiła Akademię Berlińską o zezwolenie na samodzielną kon-
tynuację tych prac, ale otrzymała odmowę motywowaną tym, że jest 
kobietą. Miejsce kobiet z kolei w kulturze tego okresu kształtowało 
się rozmaicie w zależności od kultury, czyli kultura ludowa z szerokim 
udziałem kobiet i kultura elit „uczona” z mechanizmami wykluczającymi 
kobiety. Narastanie poczucia, że kobiety mają prawo do udziału w ży-
ciu publicznym, zaowocowało w Anglii u schyłku XVIII wieku. Słynna 
publikacja Wołanie o prawa kobiety Mary Wollstonecraft, w dużej mie-
rze pod wpływem wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wzywała 
kobiety do podjęcia walki o zmianę swego obrazu i zajęcia godnego 
miejsca w życiu społeczno-politycznym. Rewolucja francuska podniosła
w sposób dramatyczny kwestię kobiecą i zrodziła wielkie nadzieje, choć 
w praktyce nie dała kobietom nic, ale zapoczątkowała jednak falę dys-
kusji międzynarodowych, że kobieta nie powinna być tylko gospodynią 
domową i rodzicielką. W 1798 roku w Lipsku damy zorganizowały pro-
test przeciw pozbawieniu kobiet wszelkich praw politycznych. Terenem 
masowych wystąpień kobiet były Włochy. W licznych broszurach wysu-
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wano postulaty szerszego dostępu kobiet do edukacji, a niekiedy żądano 
nadania im prawa wyborczego. Nie te jednak dyskusje i wystąpienia 
zadecydowały o sytuacji kobiet w nadciągającym XIX wieku. Ogromne 
znaczenie dla całej Europy miało ukształtowanie prawa według zasad 
Kodeksu Napoleona z 1804 roku. Kodeks przyznawał pełne prawa pu-
bliczne i prywatne wyłącznie mężczyznom. Tak więc w całej Europie
w XIX wieku Prawo Cywilne związało wolność, równość i prawo wła-
sności z płcią męską. We wszystkich krajach Europy rozkwita na począt-
ku XIX wieku społeczeństwo mieszczańskie, wyjątkowo nieprzychylne 
kobiecie. Praca i świat to domeny mężczyzn, dom i rodzina to domeny 
kobiet. 

Od lewej: Mikołaj Borowiec (narrator w części drugiej), Olga Kurek (Mary Wollstonecraft),
Maja Marszałek (Maria Skłodowska-Curie)   

Od lewej: Weronika Zdyb (Irena Krzywicka), Karolina Ptaszek (Katherin Johnson),
Olga Kurek (Maryam Mirzakhami)
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W drugiej połowie XIX stulecia, gdy wszystkie procesy społeczne 
doznały znacznego przyspieszenia, rozwijało się szybko, choć nie bez 
przeszkód, szkolnictwo dla dziewcząt. Zakładano również szkoły uczące 
kobiety konkretnych zawodów. Do regularnego wyższego wykształcenia 
kobiety nie miały dostępu prawie do końca XIX wieku. Szwajcaria już
w latach 40. otworzyła swoje szkoły wyższe dla kobiet, z czego korzy-
stały przybywające tu mieszkanki innych krajów Europy, między innymi 
licznie z Rosji i Polski. W Anglii uniwersytet w Londynie zaczął przyj-
mować studentki od 1879 roku, ale Cambridge i Oxford zdecydowały 
się na to dopiero po pierwszej wojnie światowej. We Francji nastąpiło to 
dopiero w 1924 roku. Jednocześnie powstawały liczne nowe zawody ko-
biece: przedszkolanka, pielęgniarka, laborantka. Potężniał nurt społecz-
ny i filozoficzny domagający się pełnego równouprawnienia płci. Wielka 
batalia została stoczona o nadanie kobietom prawa głosu w wyborach. 
Największa burza rozpętała się w Anglii, gdzie na wielką skalę rozwinął 
się ruch tzw. sufrażystek. Szczyt wystąpień sufrażystek przypadł na po-
czątki wieku XX. Ich przywódczyni – Emmeline Pankhurst wraz z córka-
mi założyły organizację, której członkinie podejmowały radykalne dzia-
łania – przerywały zebrania polityczne, ścigały na ulicach parlamentarzy-
stów, zdesperowane podejmowały akty wandalizmu, takie jak: wybijanie 
szyb, przecinanie drutów telefonicznych. Odpowiedzią były aresztowa-
nia i represje. Punkt kulminacyjny walk w Anglii nastąpił w tzw. czarny 
piątek 18 listopada 1910 roku, kiedy brytyjska policja, polewając wodą
i bijąc, przez sześć godzin usiłowała rozpędzić sufrażystki demonstrujące 
przed parlamentem. Kobiety włóczono po ziemi za włosy, tratowano pod 
końskimi kopytami, dwie zmarły. Represje nie złamały determinacji ko-
biet w walce o wolność, szybko ruch angielskich sufrażystek przerodził 
się w szeroki międzynarodowy ruch kobiet. Przełomowy moment w dzie-
jach kobiet, stanowiła pierwsza wojna światowa, która wyprowadziła je
z domów i zmusiła do zastąpienia mężczyzn w biurach i fabrykach, po-
wodując jednocześnie ogromne zmiany w sferze obyczajowości i men-
talności. Już w czasie działań wojennych, w 1915 roku, kobiety uzyskały 
prawo głosu w Danii i Islandii. W Europie kobiety po raz pierwszy mogły 
głosować w Wielkim Księstwie Finlandii w 1906 roku. W roku 1945, po 
zakończeniu działań wojennych pod naciskiem grupy kobiet – delegatek, 
wprowadzono do karty ONZ sformułowania o równouprawnieniu płci. 
Trzy lata później za sprawą Eleonory Roosvelt w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka wprowadzono sformułowania dotyczące równości 
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prawnej w małżeństwie, ochrony rodziny i równości płci. Rok 1975 ONZ 
ogłosiła rokiem kobiet. Feminizm znajdował się w szczytowym mo-
mencie swojego rozwoju. U progu XXI wieku w żadnym z krajów Unii 
Europejskiej równość kobiet i mężczyzn nie została osiągnięta. Kobiety 
są gorzej opłacane, zajmują gorsze stanowiska, panuje wśród nich 
większe bezrobocie niż wśród mężczyzn i to mimo lepszego wykształ-
cenia kobiet. Niestety łatwiej było przyznać kobietom prawa wyborcze 
i pozwolić im na studia niż wyrzucić pewne od stuleci zakrzepłe idee 
i emocje. Obecnie jesteśmy w świecie zachodnim na najlepszej drodze 
ku takiej organizacji życia społecznego, w której egzystencja człowieka 
nie będzie determinowana przez płeć, ale przez jego osobowość, talenty, 
aktywność i kwalifikacje.

Śpiewa Ewa Mojsiuszko 

Mikołaj Borowiec, Natalia Rutkowska (Jane Goodall)   
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Znane – nieznane Polki świata kultury
i nie tylko…

Charakterystycznym rysem polskiej kultury jest liczny w niej udział  
wybitnych kobiet. Wszystkie zachwycają nas siłą charakteru i wielką 
determinacją w dążeniu do celu. Oto pięć takich kobiet ze świata kultury 
i dwie związane ze służbą wojskową. Pragnę zauważyć, że nie jestem 
w stanie dokładnie omówić życiowej drogi moich bohaterek, dlatego 
ograniczę się do najistotniejszych i przełomowych faktów z ich życio-
rysów. Mam nadzieję, że zdołam czytelnika zaintrygować życiem każdej
z nich.      

dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie
w I LO im. St. Czarnieckiego w Kozienicach
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Zacznę od Lucyny Messal, właśc. L. Mischal Urodziła się w rodzi-
nie plebejskiej, jej ojciec był stolarzem meblowym, który przytomnie 
zauważył wrodzony talent do tańca i posłał ją do szkółki baletowej przy 
warszawskim Teatrze Wielkim. Szybko okazało się, że dziewczynka ma 
też zacięcie aktorskie, a przy tym słuch absolutny i piękny głos. Od 1901 
roku pobierała lekcje śpiewu u Stanisława Boguckiego, a także lekcje 
gry aktorskiej u Honoraty Leszczyńskiej. Zadebiutowała w wieku 18 lat, 
14 stycznia 1904 roku w warszawskim Teatrze Nowości w roli Emilii
w spektaklu Ach ta wiosna. Występ okazał się niepowodzeniem. 
Messal na pięć lat wycofała się z występów i intensywnie uczyła się 
śpiewu. Mówiła: nieraz popłakiwałam po kątach, ale pracowałam 
nad sobą. Uczyłam się całego niemal klasycznego repertuaru operet-
kowego, Piękna Helena, Baron Cygański, Cnotliwa Zuzanna umiałam 
wszystko, zanim dopuszczono mnie do głównych ról. Jej kolejnymi 
nauczycielami byli Wołoszko, Aleksandrowicz. Sukces przyniosła jej 
jednak dopiero rola Safii w Baronie cygańskim 24 marca 1909 roku. 
Tego dnia okrzyknięto ją nową primadonną operetki Warszawskich 
Teatrów Rządowych. Również w 1909 roku zadebiutowała nagrywając 
płyty dla wytwórni Syrena Rekord. Popularność Messalki wzmogła 
się niebywale, gdy w operetce Targ na dziewczęta jako pierwsza Polka 
zatańczyła w parze z Józefem Redo przywiezione z Paryża zmysłowe 

Lucyna Messal
(1886-1953) 
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tango w Teatrze Nowości 28.10.1913. Taniec ten w tym czasie ucho-
dził za nieobyczajny i nie wolno go było wykonywać w miejscach pu-
blicznych. Spektakl cieszył się wielkim powodzeniem. Później furorę 
zrobiło śpiewane przez nią tango Pragnę twoją być. W 20-leciu mię-
dzywojennym w pełni dojrzała Messal cieszyła się ugruntowaną sławą 
i to o europejskiej renomie. W czasie I wojny światowej występowała
w Rosji, a po jej powrocie w 1918 roku warszawska publiczność przy-
jęła ją niezwykle manifestacyjnie. Ponownie stała się primadonną Teatru 
Nowości. Po 1922 roku występowała na scenach Warszawy, Lublina, 
Łodzi, Petersburga, Moskwy, Wiednia i Budapesztu. Na ulicy panowie 
zdejmowali na jej widok kapelusze, dostawała od wielbicieli naręcza 
kwiatów. Ale byli i tacy, którzy uważali, że sieje zgorszenie, kiedy lansu-
je spódnico-spodnie, ale jej ekscentryczne toalety można było podziwiać 
na balach skopiowane przez stołeczne elegantki. Kiedy występowała
w Krakowie, we Lwowie publiczność zapełniała sale do ostatniego fote-
la. Międzywojenna operetka w walce z kryzysem i zmianami mody miała 
chude dni, lecz dzięki swoim gwiazdom takim, jak Messalka raz po raz 
łapała wiatr w żagle. W roku 1929 otworzyła własny teatr muzyczny przy 
ulicy Marszałkowskiej 114 w Warszawie (pn. Operetka Lucyny Messal). 
W latach trzydziestych występowała w licznych teatrach rewiowych 
(Wesoły Wieczór, Hollywood, Kameleon, Praskie Oko, 8.15). Od roku 
1938 występowała w Teatrze Wielkim. W 1938 roku wystąpiła w epi-
zodycznej roli pianistki Wandy w filmie Szczęśliwa trzynastka. Podczas 
okupacji hitlerowskiej artystka znalazła się w biedzie, wtedy to otworzy-
ła na parterze budynku na Krakowskim Przedmieściu, kamienica 16/18 
vis-à-vis kościoła św. Krzyża, bar o nazwie Pod Messalką i przyciągała 
klientów. W Powstaniu Warszawskim kamienica spłonęła, ale szczęśli-
wie nie całkiem. Po wojnie ją odbudowano, ale zredukowano do dwóch 
kondygnacji w innym stylu. Jest jednak jednym z ciekawych przypo-
mnień zamierzchłej Warszawy. Sama artystka po wojnie występowała 
w warszawskim Teatrze Nowym jako aktorka charakterystyczna. Miała 
grać z samym Ludwikiem Sempolińskim, ale nagle i niespodziewanie 
zmarła we śnie w wieku odległym od starości. Na jej pogrzebie był taki 
tłum, że nie starczyło miejsca w kościele na Powązkach, gdzie została 
pochowana. Zawsze miała komplety – skomentował to przez łzy reżyser 
operetki Witold Zdzitowiecki. Była legendą polskiej operetki, uwielbianą 
przez publiczność. Miała wspaniałe warunki sceniczne: urodę, figurę ta-
lent i głos. W swoim repertuarze miała ponad 50 ról. 
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Niezwykłą, intrygującą kobietą była Maja Berezowska, właśc. 
Maria Berezowska, pseudonim „Ditto” (ur. 13 kwietnia 1892 roku lub 
w 1893 roku w Baranowiczach, zm. 31 maja 1978 roku w Warszawie) 
– polska malarka, graficzka, karykaturzystka i scenografka. Uczyła się 
w prywatnej szkole plastycznej w Petersburgu (1908-1909), w Szkole 
Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej (większość uczelni za-
strzeżona była dla mężczyzn) w Krakowie (1911–1913) i Monachium 
(1913). I wojnę światową przeczekała u babci w Kijowie. Kiedy nastała 
niepodległość, przybyła do Warszawy kipiąca humorem i śmiechem 
mimo piszczącej biedy. W Monachium zauroczyła się karykaturą
i satyrą. U nas po wojnie satyra ilustracyjna dopiero rozwijała skrzydła
i nie ceniono jej zbytnio, a dla Berezowskiej taka twórczość była bliska 
i właśnie zamiłowanie do niej przyniesie jej po latach renomę pierwszej 
damy polskiej karykatury. W roku 1920 pani Maja wraz mężem, również 
malarzem i karykaturzystą ruszyła na Śląsk, który właśnie szykował się 
do plebiscytu o przynależność tego regionu do Polski. Małżonkowie 
projektowali antyniemieckie plakaty, włączając się do patriotycznej 
agitacji za Polską. Po powrocie do Warszawy Maja założyła pracownię. 
Rysowała dużo, typową dla siebie lekką, konturową kreską, chwytając 
postacie w ruchu, często były to erotyki. W artystycznym światku lat 
20. i 30. Berezowska była postacią kolorową i niezwykle sympatycz-
ną, zażywając zasłużonej sławy. Popularność przyniosła jej współpraca
z wieloma pismami oraz wystawy w salonach sztuki. Projektowała też 

Maja Berezowska
(1893-1978) 
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kostiumy dla takich gwiazd jak: Hanka Ordonówna i Zula Pogorzelska. 
Ilustrowała również poezje i fraszki staropolskie: Kochanowskiego, Reja, 
Krasickiego, Potockiego. Szczególnie upodobała sobie Kochanowskiego, 
zachwycała się jego językiem. Mówiła: nie nudny wcale a wcale,
a tylu nudnych pisało i pisze. W roku 1932 wybrała się do Paryża, tu 
ilustrowała do wielu  pism. Współpraca z jednym z nich okazała się 
przygodą brzemienną w skutki. Berezowska wykonała na jego zamó-
wienie jedenaście ilustracji do opowiastki – Miłostki słodkiego Adolfa. 
Były według samej autorki ostre, ośmieszające i wściekłe.  Odbył się 
proces, Berezowska wspomina: Ambasada niemiecka wystąpiła, że 
to obraza głowy państwa, odbył się proces, skazano mnie na pięćset 
franków grzywny, mówiono, że to wstyd w mieście artystów, Paryżu 
skazywać artystkę za jej dzieła. Nie bardzo wiadomo, dlaczego została 
skazana tylko Berezowska, a nie autor opowiastki, czy redaktor naczel-
ny pisma. Dla Berezowskiej niestety sprawa miała ciąg dalszy, kiedy
w czasie wojny mieszkała w okupowanej Warszawie, Niemcy dopadną 
ją za sprawą donosu. Początkowo została uwięziona na warszawskim 
Pawiaku, gdzie siedziała półtora roku, po czym została wysłana do obo-
zu kobiecego. Była tu do końca wojny. W obozie też malowała, ale nie 
obozowy koszmar. Portretowała swoje towarzyszki niedoli nie w pasia-
kach, ale ładnie ubrane w sukienki, nie ostrzyżone do gołej skóry, lecz
z włosami, starannie uczesane, pogodne i spokojne. Tylko na rękach do-
czepiała im trójkąt z literką P i statystyczny numer. Komentowała później 
– Zawsze chodziło mi o dawanie radości. Wiedziałam, że kobiety, które 
rysowałam poślą rodzinom te portrety i chciałam te rodziny pocieszyć,
a także chciałam, by one same były zadowolone, choćby z własnej urody. 
Niezwykła jest jej obrazkowa laurka z datą 2.09.1943. Przedstawia króli-
ka z ranną nogą, z literką P i nr 7929. Było to odniesienie do pseudome-
dycznych doświadczeń na kobietach, które służyły Niemcom, jako kró-
liki doświadczalne. Tuż przed wyzwoleniem obozu, Niemcy zgodzili się 
pod wpływem Szwedzkiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
na ewakuację kilku tysięcy więźniarek do Szwecji, była wśród nich Maja 
Berezowska. Spędziła tu ponad rok, leczyła się i wystawiała swoje prace, 
także w Danii, bez ogródek obnażając straszną egzystencję za drutami 
obozu. Wróciła do Warszawy, gdzie do końca swych dni tworzyła z wiel-
kim powodzeniem. Kochała kwiaty. Hodowała je w swoim warszawskim 
mieszkaniu i malowała z równym upodobaniem co kobiety.



24 25

Kobiety elegantki, które interesują się modą z łatwością rozpozna-
ją postać Jadwigi Grabowskiej. To polska Chanelka, caryca, pierw-
sza dama polskiej mody. Pochodziła z zamożnej rodziny żydowskiej, 
przyszła na świat w 1898 roku w Warszawie. Od dziecka miała więc 
zaplecze finansowe oraz kulturowe, szerokie horyzonty wykraczające 
poza granice Warszawy i II RP. Jadwiga i dwoje jej rodzeństwa, brat 
Edward i siostra Stefania dorastają w atmosferze dbałości o wizualne 
aspekty codzienności. Ojciec Stanisław robi z powodzeniem interesy
w branży budowlanej, jego dzieci mogą uczęszczać do szkoły prywat-
nej. Jadwiga studiuje dziennikarstwo i pisuje do magazynów „Bluszcz”, 
„Kobieta w świecie i w domu”. Przyszła szefowa Mody Polskiej, ko-
cha też literaturę, tłumaczy dramaty i powieści anglosaskie. W czasach 
przedwojennych była właścicielką salonu mody. Wyszła za mąż za 
piłkarza Polonii Warszawa, później dziennikarza sportowego, Tadeusza 
Grabowskiego (ur. 2.10.1899, zm. 18.02.1985). Para zamieszkała na 
Saskiej Kępie w niewielkim mieszkaniu, Jadwiga dożyje tu ostatnich 
dni. Po wojnie założyła prywatny dom mody „Feniks”, zlikwidowany 
w roku 1947, kiedy w biznesie zaczną rządzić stalinowskie normy wy-
mierzone w prywatny sektor. „Feniks” działa jako komis i pracownia 
krawiecka. Idealnie trafiła w potrzeby Polek, które po latach wojen-
nych deficytów są gotowe zrobić wszystko, by wyglądać przyzwoicie. 
Wpadają tu kobiety pracujące, zubożałe arystokratki, artystki, żony 
notabli. Sama mówiła: Ja chciałam odbudować polską kobiecość – po-
wstała dla Polek, które zawsze miały opinię dobrze ubranych, pełnych 
wdzięku. „Feniks” – a potem już państwowe, założone w 1947 roku
i prowadzone przez Grabowską Biuro Pokazów Mody, wreszcie
w okresie tzw. odwilży po roku 1956 państwowe przedsiębiorstwo 

Jadwiga Grabowska
(1898-1988) 
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„Moda Polska” tworzą kolejne nisze elegancji. Jadwiga Grabowska stop-
niowo staje się patronką dobrego smaku w trudnych i kontrowersyjnych 
czasach. Objęła stanowisko dyrektora artystycznego. Korzystając ze 
swojego statusu, mogła często wyjeżdżać do Paryża, gdzie tymczasem 
„na tapecie jest rewolucja od sukienki do kostiumu”. Jej autorką jest 
Coco Chanel, lansuje nie tylko nowy uproszczony strój dla postępowych 
kobiet, ale i nowy styl bycia, zgodnie z którym panie noszą się po męsku, 
obcinają włosy, starannie selekcjonują biżuterię. Wszystko co Jadwiga 
widzi w Paryżu jest absolutną rewolucją, znakiem, że stare normy
i pruderyjne standardy już nigdy nie wrócą. Potrafiła skłonić państwowy 
przemysł tekstylny do produkcji modnych tkanin. Jako szefowa „Mody 
Polskiej” od 1958 roku powtórzy to, co wymyśliła Chanel – brak ozdobni-
ków, trzymanie się blisko sylwetki, wyczucie proporcji i geometrii. Firma 
chwali się liniami damską, męską, dziewiarską, strojami wieczorowymi, 
roboczymi, sportowymi. W pierwszym okresie jest 60 salonów, głównie
w Warszawie. Często wyjeżdża na Zachód, może pozwolić sobie na 
krytykę Lautenta, uczestniczy w Międzynarodowych Targach mody
w Lipsku. Po tym sukcesie obejmuje kierownictwo w Biurze Pokazów 
Mody. Zdobywa rozgłos, ma zaufanie u władz. Grabowska jest rzecz-
niczką lansowanego przez siebie stylu. Maksyma Grabowskiej prawdzi-
wa elegantka unika rzeczy, o których mówi się najnowszy krzyk mody, nie 
sięga po przeboje. Założy je dopiero, kiedy będą już oswojone. W ogóle 
unika ściągania na siebie uwagi. Znakiem rozpoznawczym Grabowskiej 
stanie się turban i na serdecznym palcu sygnet z herbem rodziny męża. 
Sukcesem było zaproponowanie całościowej linii dla pracującej elegant-
ki, w której znalazły się stroje dzienne, suknie balowe, garsonki, kostiu-
my, a nawet robocze fartuchy. Druga linia – użycie elementów kultury 
ludowej – pokazały, że kobieta często przebywająca na Zachodzie, uwa-
żana za kosmopolitkę jest bardzo zanurzona w polskość, romantyczną 
tradycję. W roku 1968 została przeniesiona na emeryturę. Od tego czasu 
rozpoczął się upadek przedsiębiorstwa, które zostało ostatecznie zlikwi-
dowane w roku 1998. Do późnych lat zachowała otwarty umysł. Cały 
czas czekała na zmianę, rewolucję w modzie. Skarżyła się: Chanel z dnia 
na dzień zmieniła kobietę kompletnie. A to było 60 lat temu. Od tego czasu 
wszystko się zmieniło, zniknęły dyliżanse, podróżuje się z małym nesese-
rem, lata na Księżyc. Tylko ubranie jest ciągle takie samo. Najwyższy czas 
wymyślić coś nowego, a nie przywrócić kolejne retro. 
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Kobiety górowały nad mężczyznami w konspiracji swoją ofiarnością, 
poświęceniem, pracą, i wyczynami – stwierdził ppłk Józef Rybicki, do-
wódca warszawskiego Kedywu AK. Jedną z kobiet, które miał na myśli 
była gen. Maria Wittek, pierwsza Polka w historii Wojska Polskiego, 
która została mianowana na stopień generała.

Dorastając w rodzinie związanej z niepodległościowym nurtem pol-
skiej lewicy, od 1911 roku zaangażowała się w nielegalne kółka samo-
kształceniowe. W tym samym czasie wstąpiła do III Polskiej Drużyny 
Harcerskiej, której specjalnością było zdobywanie umiejętności wywia-
dowczych. Konspiracyjne zaangażowanie jej ojca zagrożonego areszto-
waniem, sprawiło, że rodzina przeniosła się do Kijowa.

Jako pierwsza kobieta ukończyła Wydział Matematyczny 
Uniwersytetu Kijowskiego.  Walczyła w obronie Lwowa przed wojskami 
bolszewickimi. Miasta bronił pierwszy kobiecy oddział w historii pol-
skiego wojska – Ochotnicza Legia Kobiet. Dowódcą OLK była major 
Aleksandra Zagórska. Maria Wittek za obronę Lwowa otrzymała srebrny 
order Virtuti Militari.

Po wojnie Wittek kontynuowała karierę wojskową. W 1922 roku 
ukończyła, jako jedna z czterech kobiet, półroczny kurs w Szkole Pod-
chorążych Piechoty w Warszawie i uzyskała stopień oficerski. Jesienią 
tego samego roku, po długich staraniach cztery kobiety, w tym Maria, do-
prowadziły do powołania Komitetu Społecznego Przysposobienia Kobiet 
do Obrony Kraju, którego głównym zadaniem miało być powszech-
ne przygotowanie wojskowe kobiet do służby pomocniczej w wojsku.  

Maria Wittek
(1899-1997) 
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Komitet był instytucją wyjątkową, działającą głównie dzięki społecz-
nemu zaangażowaniu  kobiet-oficerów. W Polsce obowiązywała ustawa
o powszechnym obowiązku obrony z 1924 roku, która stanowiła, że 
obrona ojczyzny była obowiązkiem mężczyzn.

Przełomem w działaniach na rzecz rozwoju szkoleń wojskowych 
kobiet było objęcie w 1937 roku dwóch ostatnich klas wszystkich szkół 
średnich obowiązkowym przedmiotem przysposobienie do obrony kra-
ju. W szkołach żeńskich zajęcia prowadziły członkinie Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet. W tym samym czasie, w związku z narastającym 
zagrożeniem wojennym, na wyższych uczelniach zaczęto organizować 
legie akademickie, w których szkolenie dla oddziałów żeńskich prowa-
dziły także instruktorki organizacji.

W czasie kampanii polskiej 1939 roku Maria Wittek była Komendantką 
Główną Kobiecych Batalionów Pomocniczej Służby Wojskowej. Wittek, 
włączyła się w obronę Warszawy i innych miast.

Kobiety stanowiły około 10 proc. Armii Krajowej. Bez ich działań 
niemożliwe byłoby funkcjonowanie podziemia niepodległościowego
w takich obszarach jak łączność, wywiad, kolportaż prasy i opieka me-
dyczna. Maria Wittkówna otrzymywała kolejne stopnie oficerskie. Jako 
płk Maria Wittek, koordynująca działania kobiet w czasie Powstania 
Warszawskiego, po jego upadku opuściła miasto wraz z ludnością cywil-
ną i swoją misję kontynuowała w Częstochowie. 

Po wojnie Wittek próbowała odtworzyć Państwowy Urząd 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w jego przed-
wojennym kształcie. Jej wysiłki pokrzyżowały władze komunistyczne, 
które w 1948 roku rozwiązały tę instytucję. W 1949 roku płk Maria 
Wittek została aresztowana i spędziła pół roku w areszcie.

Po opuszczeniu więzienia pracowała w kiosku „Ruchu” w Polskim 
Radiu. Jednocześnie zajmowała się pracami nad upamiętnieniem służ-
by kobiet w AK. Z jej inicjatywy powołano Komisję Historii Kobiet 
w Walce o Niepodległość przy Towarzystwie Miłośników Historii
w Warszawie. W latach 80. opublikowała kilka artykułów i broszur po-
święconych Wojskowej Służbie Kobiet.

Jej wysiłki w walce dla niepodległości Polski zostały docenione po 
1989 roku. 3 maja 1991 roku jako pierwsza kobieta w historii Wojska 
Polskiego Maria Wittek została mianowana na stopień generała brygady.

Zmarła 19 kwietnia 1997 roku w domu Zgromadzenia Sióstr Urszu-
lanek w Warszawie.
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Janina Lewandowska – bo o niej mowa – w 1930 roku,  jako 
22-letnia spadochroniarka wykonała skok z zawrotnej wysokości pię-
ciu kilometrów. Była pierwszą kobietą w Europie, która ośmieliła się 
skoczyć z takiego pułapu. Ojciec generał Dowbór-Muśnicki, nie był 
dumny z córki. Nie miał nic przeciwko, żeby jego syn Olgierd był pi-
lotem wojskowym. Gen. sam wychowywał po śmierci żony czwórkę 
dzieci. Surowo na pograniczu musztry. Dzieci uczyły się w Poznaniu, 
Janka w każdą niedzielę grała w kościele na organach i śpiewała. Po 
maturze poszła do konserwatorium, kształciła się w klasie fortepianu
i śpiewała, jej marzeniem była scena operowa. Niestety nie miała dobrego 
głosu. Musiała więc zadowolić się występami kabaretowymi, co wywo-
łało kategoryczny sprzeciw generała. Doszło na ten temat między ojcem
i córką do rozdźwięku, a nawet separacji. Janka zarabiała na siebie jako 
telegrafistka. Zrezygnowała z kariery wokalnej, ale nie z latania. Uczyła 
się latania, uzyskała uprawnienia pilota szybowcowego, a także dyplom 
pilota motorowego i latała w Aeroklubie Poznańskim na samolocie RWD 
– 8. Swojego przyszłego męża poznała w Nowym Sączu w czasie po-
kazów szybowcowych. Miała wtedy 28 lat. Państwo młodzi nawet nie 
zdążyli ze sobą zamieszkać, gdy rozpoczęła się II wojna światowa. Janina 
poszła na wojnę. Ruszyła 3 września, mąż w tym czasie był w Poznaniu, 
nie zdążył się z nią spotkać. Walczył m.in. w myśliwskim dywizjonie 307, 

Janina Lewandowska
(1908-1940) 
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do Polski już nie wrócił z Anglii. Janka nie ujechała daleko, po napaści 
Sowietów na ziemie wschodnie 17 września, dostała się do obozu jeniec-
kiego dla oficerów w Ostaszkowie, później przeniesiona do Kozielska. 
Zamordowany major pisał: Jest tu z nami lotniczka, dzielna kobieta już 
czwarty miesiąc znosi z nami wszelkie  trudy i niewygody. Trzyma się 
wzorowo. 22 kwietnia 1940 roku, w dzień swoich 32 urodzin, zginęła od 
strzału w tył głowy. Kiedy zostały odnalezione ciała polskich oficerów
w Katyniu w 1943 roku przez Niemców, wpadli w osłupienie, że zwłoki 
jednej z ofiar należą do kobiety. Na wszelki wypadek zataili ten fakt. 
Badania wskazały, że jedna z wywiezionych czaszek katyńskich należała 
do Janiny Lewandowskiej. W 2005 roku umieszczono ją w rodzinnym 
grobowcu. Jej młodsza siostra Agnieszka działała w Związku Walki 
Zbrojnej, zatrzymana przez Niemców została rozstrzelana w Palmirach 
w czerwcu 1940 roku, miała 21 lat.
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Następnej naszej bohaterce bliski był świat kultury ludowej. Przebo-
jowa, elegancka, wywołująca posłuch u podwładnych Zofia Szydłowska 
urodziła się w 1917 roku w Kijowie. Trzy lata później wraz z matką 
przeniosła się do Warszawy. Mieszkając w stolicy prowadziły bardzo 
skromne życie. Ojciec, skutecznie zniechęcany przez byłą żonę nie był 
zbyt zaangażowany w wychowanie córki. Po maturze Zofia Szydłowska 
zapisała się na historię sztuki do Instytutu Francuskiego. Jednocześnie 
podjęła pracę w Wytwórni Papierów Wartościowych. Opiekowała się 
również dziećmi w majątkach okolicznych ziemian. Te pobyty skutkowa-
ły nawiązaniem lukratywnych kontaktów z wpływowymi przedstawicie-
lami ówczesnych elit. Udało jej się zdobyć prestiżową posadę sekretarki 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

Jednak drogę do wielkiego świata otworzył jej Kraków. W 1937 roku 
podjęła tam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. List polecający od 
dyrektora Instytutu Francuskiego do krakowskiego arystokraty, dyplo-
maty i kolekcjonera dzieł sztuki umożliwił jej  poznanie między innymi 

Zofia Szydłowska
(1917-2001) 
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Potockich, Rostworowskich i Lubomirskich. Rok później wyszła za mąż 
za prokuratora Sądu Okręgowego w Kielcach, Henryka Szydłowskiego.

W czasie II wojny światowej, wraz ze znajomymi, prowadziła sklep 
komisowy z porcelaną, zajmowała się również tkactwem. Współpracowała
z Armią Krajową. W maju 1945 roku objęła posadę dyrektora Państwowej 
Fabryki Sukna w Rakszawie. Wybór kobiety na to stanowisko był praw-
dopodobnie zabiegiem strategicznym, bowiem pierwszy dyrektor zakładu 
został zamordowany, zaś drugi uciekł w obawie o swoje bezpieczeństwo. 
Ówczesne władze miały więc nadzieję, że być może kobiecie, grasują-
ce na tym terenie ukraińskie bandy i złodzieje, nie wyrządzą krzywdy. 
Mimo dwóch napadów rabunkowych udało jej się uratować fabrykę, 
która zatrudniała wówczas ponad 300 osób. Dzięki nabyciu 100 kilogra-
mów wełny od okolicznych chłopów i żołnierzy radzieckich udało jej się 
nawiązać współpracę z zakładem tkackim w Bielsku.

Po roku pracy w Rakszawie i sprzedaży udziałów w fabryce
w Bielsku (za które otrzymała 800 dolarów) Zofia Szydłowska wróciła 
do Krakowa, gdzie w Centrali Przemysłu Artystycznego pełniła funkcję 
dyrektora technicznego.  

Utworzona przez Zofię Szydłowską w 1949 roku (do 1953) Centrala 
Przemysłu Ludowego i Artystycznego (Cepelia) miała uporządkować 
zasady produkcji i obrotu towarowego wytwórczości ludowej. Zgodnie
z przyjętym statutem przedmiotem działalności Centrali było prowa-
dzenie całokształtu spraw organizacyjnych i gospodarczych przemysłu 
ludowego i artystycznego w ramach planowej gospodarki narodowej. 
Zofia Szydłowska chciała odmienić gust społeczeństwa, wprowadzając 
do jego nowoczesnych mieszkań ludową wytwórczość i nie pozwo-
lić na odwoływanie się do międzywojennych mieszczańskich potrzeb
i wyobrażeń. W 1952 roku Zofia Szydłowska pod zarzutem współpra-
cy z oskarżonym o szpiegostwo na rzecz USA biskupem Czesławem 
Kaczmarkiem trafiła do aresztu. Szydłowska sama nie wie, o co jest 
oskarżona i co ją przywiodło na Rakowiecką. Czy chodzi o biskupa, czy 
może o te 800 dolarów schowanych u teściowej? A może o zatrudnianie 
w Cepelii ludzi o przedwojennych życiorysach, którzy dla władzy ludo-
wej są „skompromitowani?” – opowiadał Piotr Kordoba. W latach 60.
i 70. XX wieku Cepelia była jedynym miejscem, gdzie można było nabyć 
oryginalne przedmioty wykonane według starych, sprawdzonych tech-
nik. Swoim pięknem urzekały barwne pasiaki, z których szyto narzuty
i poduszki. Niestety, z czasem wyroby te straciły na oryginalności. 
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Twórcy ludowi wykonywali je na zamówienie odbiorców z miasta, zgod-
nie z ich gustem, co sprawiło, że prace te niebezpiecznie upodobniły się 
do siebie i stopniowo traciły na jakości.

Powołując do życia Cepelię Zofia Szydłowska chciała, podobnie jak 
w latach międzywojennych, wskrzesić polską sztukę ludową i uczynić
z niej maleńką enklawę, wyspę estetyki, kultury, artyzmu i wykwintu. 
Sama była chodzącą reklamą swoich produktów, nowoczesnych, ale się-
gających do tradycji. Janina Orynżyna, która przez jakiś czas współpraco-
wała z Zofią Szydłowską, twierdziła, że liczba pięknych kobiet ubranych
z indywidualnym gustem na tle dekoracji ze wspaniałych tkanin stwarza-
ła w biurze osobliwą atmosferę, do której wzdychano w tych szarych po-
wojennych czasach. Z kolei Piotr Kordoba, autor książki pt. Ludowość na 
sprzedaż pisał: Zofia Szydłowska to była wielka dama, kobieta zupełnie
z innego świata niż szara komuna. Zawsze znakomicie ubrana, pachnąca 
francuskimi perfumami. Do tego inteligentna, z koneksjami. Przez cały 
okres PRL-u potrafiła stworzyć elitarny styl. Po kryzysie firmy, odpiera-
jąc zarzuty o niszczenie i wynaturzenie sztuki ludowej tłumaczyła, że wy-
dźwignęła z anonimowości twórców ludowych, dała im pracę, włączyła 
ich we współczesność, zaprowadziła pod inteligenckie strzechy.
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Cudownym dzieckiem była, niedawno zmarła, Ida Haendel, naj-
dłużej koncertujący muzyk pochodzący z Polski. Przyszła na świat 15 
grudnia 1928 roku w Chełmie, jako druga córka malarza portrecisty
i niespełnionego muzyka. Ma trzy lata, kiedy zaczyna się o niej mówić: 
cudowne dziecko. Ida miała 3,5 roku kiedy po raz pierwszy wzięła 
skrzypce do ręki. Podobno bardzo dobrze zapamiętała ten dzień, bo 
mama często opowiadała o nim. Mama, szykując obiad, śpiewała pio-
senkę Sierotka, wtedy mała Ida miała powiedzieć – mamusiu ja Ci to 
zagram, jednocześnie sięgała po skrzypce siostry, na co mama skarciła 
ją mówiąc: nie ruszaj, upuścisz, zniszczysz, poza tym nie umiesz grać! 
Dziewczynka oczywiście nie posłuchała, wzięła ze stołu instrument i … 
zagrała. Mama po wysłuchaniu utworu, bezbłędnie wykonanego, miała 
pobiec do sąsiadów, krzycząc: moja córeczka gra na skrzypcach. Ojciec 
bardzo szybko umówił małą Idę z miejscowym nauczycielem muzyki, 
panem Henrykiem Dubkowskim i tak zaczęła się przygoda Idy Haendel 
ze skrzypcami i muzyką. Szybko okazało się, że Chełm jest dla Idy za 
mały. Latem 1933 roku cała rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie 
Ida uczęszczała na lekcje przy ulicy Pawiej do profesora Mieczysława 
Michałowicza, któremu również pomagała zdolna asystentka. 

Ojciec dziewczynki był zaradny, wiedział, jak zadbać o karierę córki, 
choć często w Warszawie odczuwali problemy finansowe, bo nie nale-
żeli do zamożnych ludzi. Dlatego też, kiedy ojciec dowiedział się, że do 
Warszawy przyjeżdża światowej sławy pianista Artur Rubinstein, zrobił 
wszystko co mógł, aby Ida została przedstawiona artyście i tak się stało, 
mało tego wspólnie zagrali i doceniając jej talent, udało się, by młoda 
skrzypaczka otrzymała rządowe stypendium na naukę w konserwatorium. 
Kochany ojciec Idy zamarzył sobie, aby uczył córkę najlepszy wówczas 

Ida Haendel
(1928-2020) 
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nauczyciel Józef Szigeti z pochodzenia Węgier. Upłynęło wiele miesięcy 
zanim Józef Szigeti znalazł czas i zechciał przesłuchać Idę Haendel. Był 
nią zachwycony i zaprosił ją do Paryża, gdzie miała na niego czekać, 
aż wróci z USA. Jednak rodzina nie mogła sobie pozwolić na taki wy-
datek, dlatego postanowili czekać na ponowne spotkanie w Warszawie
i tak by czekali, gdyby nie przypadek. Otóż w 100-lecie urodzin Henryka 
Wieniawskiego w 1935 roku po raz pierwszy miał zostać zorganizowany 
konkurs skrzypcowy jego imienia. Do konkursu przygotował ją mistrz 
nad mistrzami Carl Flesch (tu anegdota: kiedy dał jej nuty, aby zagrała, 
nie zrobiła tego; lecz nadal czekała na akompaniament fortepianu: usły-
szała, że nie jest muzykalna. W domu zapytała: co znaczą te kropki na 
kartkach? Wtedy okazało się, że nie znała nut). Wzięła udział w konkur-
sie, jako siedmiolatka i zajęła siódme miejsce, najlepsze z Polaków. Była 
jedną z tysiąca uczniów maestra Flescha. Dyplom zdobyła w 1937 roku 
jako cudowne dziecko Wyższej Szkoły Muzycznej im. Chopina, dyplom 
wirtuozowski i złoty medal. Bardzo pomogło jej w tym stypendium rządu 
polskiego, które otrzymywała do wojny. Była najmłodszym członkiem 
w historii zespołu filharmonii warszawskiej. W tym samym roku Ida
z ojcem wyjeżdża do Londynu na koncerty, do nich później dołącza mat-
ka z siostrą, tu zastała ich wojna i tu pozostali do jej końca. Impresario 
małej Idy płacił jej miesięczną pensję (mając 14 lat, dzieci mogły zarob-
kować), często koncertowała dla żołnierzy w szpitalach i bazach wojsko-
wych. Grała na skrzypcach wypożyczonych za darmo i tak rozpoczęła się 
światowa kariera Idy Haendlównej. Ida prowadziła koncerty przerywane 
alarmami o zbliżających się nalotach. Często noce spędzała z rodziną 
śpiąc na posadzce londyńskiego metra, bała się tylko o skrzypce. Wojnę 
przeżyła cała rodzina, nie wróciła do komunistycznej Polski. W 1952 
roku zamieszkała w Montrealu, dawała koncerty na całym świecie, w re-
pertuarze miała największych kompozytorów, występowała z najlepszy-
mi dyrygentami. W latach 50. i 60. XX wieku, kiedy rozwijało się  fono-
graficzne życie muzyczne Europy i świata, Ida Haendel była rozchwyty-
wana jako solistka nagraniowa. Jako pierwszy muzyk z Zachodu zagrała
w 1973 roku w Chinach po rewolucji kulturalnej. Mówiła, że zdecydowa-
li się wpuścić kogoś z Zachodu, miała paszport brytyjski, a pochodzenie
z niezamożnej rodziny z Polski. Była pierwszą damą kanadyjskiej kultury, 
ale nigdy nie czuła się Kanadyjką. W 1979 roku, już tylko z ojcem, wyje-
chała na stałe do USA i osiadła w Miami na Florydzie. W końcu XX wie-
ku świeciła triumfy, koncertując na wszystkich kontynentach, nagrywała 
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dla największych wytwórni fonograficznych na świecie. W 1986 roku 
wybrała się do Chełma, gdzie dała koncert, w 2003 roku występowała
w Krakowie, we Wrocławiu i w Książu, prowadziła też kursy mistrzow-
skie dla młodych polskich skrzypków. Dwukrotnie zasiadała w jury kon-
kursu Wieniawskiego w 1986 i 2006 roku, a w 2011 została honorową 
przewodniczącą tegoż konkursu. W rozmowach z polskimi dziennika-
rzami mówiła wyłącznie po polsku, piękną polszczyzną. Chociaż została 
obywatelką Wielkiej Brytanii, która zamieszkała w USA, to o Polsce 
zawsze mówiła moja Ojczyzna. Nie założyła rodziny. W wywiadach mó-
wiła: siostra dostała urodę, ja skrzypce cóż nie można mieć wszystkiego. 
Nikt nigdy nie mówił o mnie jak o kobiecie, tylko o skrzypaczce. Cudowne 
dzieci to była jej specjalność, zawsze im pomagała. Uważała, że jest na 
tej ziemi po to, by służyć, nie tylko muzyką. Ktoś potrzebuje czegoś ode 
mnie ja mu pomogę, wszystko mi jedno kto to. Zmarła, zaledwie trzy 
miesiące temu. Do końca życia pamiętała koncert z 2006 roku. Zawsze 
pragnęła zagrać przed Janem Pawłem II, nigdy nie zagrała, choć spotka-
nie było tak blisko. Zagrała za to dla Benedykta XVI podczas jego wizyty
w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w 2006 roku. I tak,
w dawnym obozie koncentracyjnym, polska Żydówka zagrała przed pa-
pieżem z Niemiec modlitwę, napisaną przez niemieckiego kompozytora. 
Sama Ida miała powiedzieć: Gdy tam na wielkim cmentarzysku, przed 
papieżem Niemcem, który odważył się powiedzieć – „Gdzie byłeś Boże”, 
grałam ja – zdarzył się cud. Na trzy minuty ucichł wiatr, ustał deszcz, 
niebo stało się niewyobrażalnie błękitne i wyszła tęcza.

Zachęcam do zapoznania się bliżej z postaciami Polek, które zadzi-
wiły świat. Pokazały odwagę i upór w walce o swoje marzenia, o siebie. 
Stały się wzorem do naśladowania dla nas – współczesnych kobiet.
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Znane – nieznane kobiety świata nauki
 

Poniżej przedstawię sylwetki kilku kobiet ze świata nauki, których 
upór, determinacja i wyjątkowy talent, nierzadko też spryt spowodo-
wały, że my – kobiety możemy realizować się w różnych dziedzinach 
kultury i nauki. Nasze poprzedniczki walczyły, abyśmy miały wolność 
wyboru drogi życiowej. Moim celem nie jest przedstawienie dokładnej 
biografii każdej z nich, ale podzielenie się tym, co mnie zachwyciło
w tych kobietach. 

Joanna Piwońska, nauczycielka matematyki
w I LO im. St. Czarnieckiego w Kozienicach
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Hypatia to córka Teona, ostatniego dyrektora Biblioteki Aleksan-
dryjskiej. Po śmierci ojca została dyrektorem szkoły platońskiej
w Aleksandrii w 405 roku, w której nauczała matematyki, filozofii, fizyki 
i astronomii. Dbała, aby nie było podziałów pomiędzy uczniami na chrze-
ścijan i pogan. Prowadziła wykłady otwarte, na które mógł przyjść każdy, 
kto interesował się tematyką prowadzonych przez nią zajęć. Przyjmowała 
na nauki obcokrajowców, organizowała także studia prywatne we wła-
snym domu. 

Tak pisał o niej Sokrates Scholastyk: Udało jej się osiągnąć tak wyso-
ki stopień wykształcenia, że przewyższyła współczesnych sobie filozofów.

Hypatia nigdy nie związała się uczuciowo z żadnym mężczyzną. 
Jej miłością była nauka, której studiom z radością i pasją się oddawała. 
Kobieta była uważna – unikała zaangażowania w religijne i polityczne 
spory nie chcąc być posądzoną o czary. Zdołała utrzymywać poprawne 
stosunki z ówczesnymi chrześcijańskimi patriarchami aż do 412 roku, 
kiedy to biskupstwo w Aleksandrii objął Cyryl. Wtedy nad Hypatią 
zaczęły gromadzić się czarne chmury – uczonej postawiono kilka za-
rzutów. Oskarżono ją o praktykowanie czarów, magii, satanizmu, brak 
posłuszeństwa, pokory oraz bezbożność. W marcu 415 roku padła ofiarą 
bestialskiego morderstwa. Do chwili obecnej historycy spierają się o to, 
kto wydał rozkaz „zlikwidowania” niewygodnej kobiety. Sprawcy mordu 

Hypatia 
(ok. 355 lub 370-415) 
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zostali co prawda zatrzymani, ale zleceniodawcy nadal pozostają tajem-
nicą.

Jak opisywał Sokrates Scholastyk: (…) ludzie porywczego usposobie-
nia, którym przewodził niejaki Piotr – lektor, umówiwszy się między sobą 
upatrzyli moment, w którym owa niewiasta wracała skądś do domu, i wy-
rzuciwszy ją z lektyki zawlekli pod kościół zwany Cezarejon; tu zdarłszy 
z niej szaty zabili ją odłamkami skorup. Następnie rozszarpawszy ciało 
na sztuki znieśli poszczególne części na miejsce zwane Kinaron i spalili 
w ogniu.

Jako podejrzanego historycy wskazują biskupa Cyryla, który uwa-
żał filozofkę za przeszkodę, z powodu której nie mógł porozumieć się
z cesarskim prefektem Orestesem, dawnym uczniem i bliskim znajomym 
ofiary. Ponadto przeszkadzała mu płeć Hypatii – bo czyż nie było bluź-
nierstwem łączenie kobiecości z filozofią i nauką?

Do historii przeszła jako „męczennica nauki”. Mord dokonany na 
aleksandryjskiej uczonej był czymś kuriozalnym, nawet jak na ówczesne 
czasy. Wydarzenie to odbiło się głośnym echem w starożytnym świecie, 
ale dzięki potędze oraz zapobiegliwości Cyryla, ostatecznie nikogo nie 
ukarano. Śmierć Hypatii budziła przez wieki wiele kontrowersji. Jej los 
był inspiracją dla wielu utworów literackich i malarskich. W XIX wieku 
Henry Draper czy Bertrand Russell pisali, że tragiczny koniec Hypatii był 
równoznaczny z kresem nauki aleksandryjskiej.

Maria Konopnicka w 1879 roku napisała trzy krótkie obrazki poetyc-
kie – „fragmenty dramatyczne” – wydane w zbiorze pt. Z przeszłości, 
w których przywołała postacie słynnych trzech „męczenników nauki”: 
Galileusza, Hypatii i Vesaliusa, co rwą ogniwa ciemnoty łańcucha, 
prześladowanych przez sfanatyzowane tłumy i władze kościelne. Na 
początku XX wieku w prasie polskiej, na przykład w Myśli Niepodległej 
pod redakcją Andrzeja Niemojewskiego, opisywano losy Hypatii, młodej 
uczonej, zdolnej astronomki, która miała zginąć z powodu uprawianej 
nauki. Również i dziś los Hypatii budzi zainteresowanie m.in reżyserów 
filmów. W 2009 roku kina wyświetlały Agorę (reż. Alejandro Amenábar), 
w którym filozofka została przedstawiona jako ofiara kościoła aleksan-
dryjskiego, biskupa i jego otoczenia. 

Hypatia zachwyciła mnie siłą walki o realizację swojej pasji – nauki 
i wyjątkową ponadczasową dbałością o stosunki międzyludzkie i tole-
rancję.
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Sophie zachwyciła mnie sprytem i twórczym, oryginalnym myśle-
niem. 

Urodziła się 1 kwietnia 1776 roku. Matematyką zainteresowała się 
w wieku 13 lat, po przeczytaniu książki Montueli dotyczącej śmierci 
Archimedesa z rąk rzymskiego żołnierza.

Nie przeszkadzaj mi teraz, nie ścieraj moich rysunków – wykrzyknął 
Archimedes do żołnierza, który rozłoszczony impertynencją Archimedesa 
przeszył go mieczem. Co jest takiego w geometrii, że można za to oddać 
życie? zastanawiała się dziewczyna. Sophie postanowiła wtedy, że będzie 
studiować matematykę wyższą. Rodzina dziewczyny wcale jej nie wspie-
rała, wręcz przeciwnie, była zaniepokojona takim pomysłem – przecież 
według wielu zajmowanie się matematyką mogło doprowadzić kobiety 
nawet do szaleństwa, bo myślenie było zarezerwowane tylko dla męskich 
mózgów. Gdy w 1795 roku założono Ecole Polytechnique, która mia-
ła kształcić przyszłych oficerów i ekspertów w dziedzinie matematyki 
mimo postępowych haseł wypisanych na sztandarach rewolucji francu-
skiej, wstęp dla kobiet był na nią zamknięty. Jeden z przyjaciół Sophie 
– Auguste La Blanc uczęszczał na na kursy L’Ecole, Sophie  uzyskała od 
niego pozwolenie na używanie jego nazwiska. Dzięki takiemu fortelowi 
miała notatki z wykładów. Gdy Le Blanc opuścił Paryż, administracja 
szkoły nie odnotowała tego faktu i nadal wysyłała mu wszystkie informa-

Marie-Sophie Germain
(1776-1831)
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cje, notatki i ćwiczenia, które rozwiązane przez dziewczynę były odsy-
łane w terminie. Lagrange’a wybitnego matematyka, odpowiedzialnego 
za kurs zaintrygował fakt przeobrażenia słabego studenta w słuchacza 
oryginalnego i twórczego. Postanowił to wyjaśnić i wymógł na Germain 
spotkanie. Pomimo, że tajemniczy Le Blanc okazał się kobietą, Lagrange 
został jej nauczycielem i przewodnikiem. Sophie rozpoczęła swoją karie-
rę matematyczną jako jego uczennica, poświęciła się całkowicie swojej 
ukochanej dyscyplinie. Nigdy nie wyszła za mąż, całą energię włożyła
w realizowanie swojego powołania. Najbardziej ją interesowała teoria 
liczb i hipoteza Fermata. Kilka wyników Germain zostało opublikowa-
nych przez Legendre’a w jego książce o teorii liczb. Germain ponownie 
użyła nazwiska Le Blanc w korespondencji z Gaussem. Matematyczka, 
nie w pełni doceniona, zmarła na raka piersi w 1831 roku, który w tym 
okresie był chorobą nieuleczalną i bolesną. Nauka pamięta o Sophie ze 
względu na jej talent, a dla świata feminizmu jest idolką. W Paryżu na-
zwano ulicę jej imieniem, jej postać pojawia się w powieściach science 
fiction, dzięki którym stała się nieśmiertelna. 
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Hrabina Ada zachwyciła mnie rozumowaniem o możliwościach 
liczb numerycznych. Myśląc o programistach oraz pracownikach dzia-
łów i branży IT najczęściej mamy na myśli mężczyzn, rzadziej kobiety. 
Komputery, najnowsze technologie, w tym programowanie uznawane są 
za część męskiego świata. Tymczasem mało kto wie, że pierwszy język 
programowania stworzyła kobieta. Byłą nią XIX-wieczna uczona Ada 
Lovelace. Ada Lovelace urodziła się 10 grudnia 1815 roku jako jedyne 
ślubne dziecko poety lorda Byrona (autora Giaur, Mazepa) i Annabelli 
Milbanke. 16 stycznia 1816 roku Annabella porzuciła Byrona, który był 
hulaką zabierając miesięczną córkę ze sobą. Matka była miłośniczką nauk 
ścisłych, zatem zadbała o solidne wykształcenie córki, w szczególności
o wiedzę matematyczną. Matematyka stała się pasją Ady. W 1833 roku, 
dzięki znanej uczonej Mary Fairfax Somerville, nawiązała znajomość
z Charlesem Babbage’m. Specjalnie dla niego Ada, w latach 1842-1843, 
przetłumaczyła z włoskiego rozprawę matematyka i inżyniera Louisa 
Menebrei na temat najnowszego projektu Babbage’a – maszyny anali-
tycznej. Do tłumaczenia dodała swoje uwagi, w których szczegółowo 
opisała metodę obliczania liczb Bernoulliego oraz jak zgrać ze sobą litery 
i symbole z cyframi. Stworzyła algorytm, który mógłby zostać wykorzy-

Lady Ada Lovelace
(1815-1852)
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stany przez maszynę analityczną. Zapisy te z czasem zostały uznane za 
pierwszy program komputerowy. Przeszły one do historii jako Uwaga G. 
Lovelace twierdziła, że maszyna analityczna Babbage’a mogłaby służyć 
do tworzenia grafiki, komponowania muzyki lub służyć w celach nauko-
wych. Hrabina Lovelace była wybitną osobą, która w swoich zapiskach 
przedstawiła koncepcje mające jeszcze sto lat później wpływ na to, w jaki 
sposób powstał pierwszy komputer. Ada Lovelace zmarła 27 listopada 
1852 roku w biedzie (której powodem był głównie hazard) i chorobie (na 
raka macicy) mając zaledwie 36 lat. Została pochowana w kościele św. 
Marii Magdaleny w Hucknall, obok Lorda Byrona. 

W grudniu 1980 roku Departament Ochrony Stanów Zjednoczonych 
zatwierdził opis nowego języka programowania nazwanego Ada, od imie-
nia twórczyni pierwszego programu komputerowego. Firma Microsoft 
umieściła podobiznę Ady Lovelace na hologramach autentyczności 
swoich produktów. W Adzie napisane są aplikacje wojskowe, bankowe, 
automatyczne systemy transportowe. Język ma też szerokie zastosowanie
w lotnictwie, m.in. przy kontrolach lotów, awionice samolotów, sateli-
tach. 
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Zofia podobnie jak Sophie Germain zachwyciła mnie sprytem i twór-
czym, oryginalnym myśleniem. Obydwie panie w genialny sposób umia-
ły nawiązać kontakt ze świetnymi matematykami i zadziwić ich swoim 
oryginalnym myśleniem, co pomogło bez wątpienia wejść w męski świat 
nauk ścisłych. 

Zofia Kowalewska urodziła się 3 stycznia 1850 roku w Moskwie. 
Ojciec Kowalewskiej, Wasilij Wasiljewicz Krukowski, był oficerem po-
chodzenia polskiego, matka Jelizawieta Fiodorowna Schubert pochodziła 
z rodziny niemieckich imigrantów. Rodzice Zofii po zakupieniu majątku 
w Polibinie, przed przeprowadzką, postanowili cały dom odnowić, ale 
zakupili za mało tapet – zabrakło ich do pokoju dziecinnego. W zastęp-
stwie więc, użyto kartek ze starego podręcznika matematyki dotyczącego 
rachunku różniczkowego i całkowego. W autobiografii Wspomnienia
z dzieciństwa Zofia pisze, że mnóstwo godzin spędziła na patrzeniu na 
ściany i próbach odkrycia znaczenia pokrywających je tajemniczych 
symboli. Szybko nauczyła się wzorów na pamięć, ale potem wyznaje: 
kiedy się ich uczyłam, w ogóle tego nie rozumiałam. Rodzice zadbali
o staranne wykształcenie córek – Zofii i jej starszej siostry Aniuty – za-
trudnili w tym celu polskiego guwernera Józefa Malewicza oraz prosili
o pomoc znajomych naukowców. Największy wpływ na rozbudze-
nie miłości do matematyki u Zosi miał sąsiad Krukowskich – Nikołaj 
Tyrtow – profesor fizyki petersburskiej Akademii Marynarki Wojennej. 

Zofia Kowalewska 
(1850-1891)
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Przywiózł dla niej autorski egzemplarz podręcznika podstaw fizyki. 
Problemy zaawansowanej matematyki i fizyki rozbudziły zaintereso-
wania Zofii, która nie posiadając odpowiednich podstaw sama uzyskała 
intuicyjne rozwiązanie problemów. Tyrtow, zachwycony jej zdolno-
ściami, namawiał generała, aby pozwolił córce studiować matematykę 
wyższą. Niestety Rosjanki w tych czasach nie mogły studiować w kraju, 
ale wolno im było wyjechać za granicę, jeśli miały pisemną zgodę ojca 
lub męża. Zofia zaaranżowała więc fikcyjne małżeństwo z Władimirem 
Kowalewskim, młodym studentem paleontologii. Użyła takiego wybiegu, 
aby zapewnić sobie swobodę. Zofia zamierzała wziąć ślub, a potem rzu-
cić Władimira i pójść we własną stronę. Nie przewidziała, że Władimir 
zakocha się w niej i nie będzie miał ochoty na rozstanie. Pobrali się
w 1868 roku, gdy Zofia miała osiemnaście lat, a już rok później wyjechali 
z Rosji, początkowo do Wiednia, potem do Heidelbergu. Władze uniwer-
syteckie zgodziły się na uczestnictwo Zosi w zajęciach, pod warunkiem 
że profesor nie będzie miał nic przeciwko temu. Dziewczyna spędzała 
po dwadzieścia godzin tygodniowo na wykładach naukowców, którzy
z entuzjazmem wypowiadali się o swej utalentowanej studentce. W 1870 
roku Kowalewska przeniosła się do Berlina, chciała ubiegać się o podję-
cie studiów u Weierstrassa, co nie było łatwe. Gdy poprosiła o możliwość 
podjęcia studiów u niego, dał kilka zadań do przemyślenia i kazał zgłosić 
się z rozwiązaniami. Zofia wróciła po tygodniu, mając ze sobą wszystkie 
rozwiązania, w większości uzyskane za pomocą oryginalnych metod. 
Weierstrass powiedział później, że miała dar genialnej intuicji. Senat 
uczelni odmówił zgody na oficjalne podjęcie studiów, zatem profesor 
zaoferował prywatne nauczanie. Zaczęli korespondować i nie przestali, 
aż do jej śmierci.

 Praca naukowa dawała Zofii wiele satysfakcji. W 1874 roku 
Kowalewska napisała trzy artykuły, wszystkie miały jakość prac doktor-
skich. Kowalewska uzyskała tytuł doktora filozofii w dziedzinie matema-
tyki z wyróżnieniem, stając się pierwszą kobietą z tytułem doktora ma-
tematyki od czasów Marii Agnesi. Była teraz w pełni wykwalifikowaną 
matematyczką. Po powrocie w 1874 roku do Rosji, poszukiwała wolnej 
posady na uniwersytecie. Niestety niemiecki tytuł naukowy Zofii zupeł-
nie się nie liczył: potrzebowała rosyjskiego, ale jako kobiecie nie wolno 
jej było przystąpić do egzaminu pisemnego. W 1881 roku wyyjechała
z córką do Berlina, gdzie znowu zaopiekował się nią Weierstrass. 

W 1883 roku, w wyniku gwałtownej huśtawki nastrojów, świadomy 
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możliwości postawienia w stan oskarżenia za rolę, jaką odegrał w oszu-
stwie finansowym, jej mąż Władimir popełnił samobójstwo, wypijając 
butelkę chloroformu. Śmierć męża usunęła główną przeszkodę stojącą 
na drodze do objęcia przez Kowalewską posady akademickiej, ponieważ 
wdowę łatwiej było zaakceptować, niż mężatkę lub kobietę niezależną. 
Wyniki badań Zofii nad całkami Abela zrobiły tak wielkie wrażenie, 
że znalazła zatrudnienie na uniwersytecie w Sztokholmie – wprawdzie 
tymczasowe, niemniej jednak autentyczne stanowisko pracy naukowej. 
Kowalewska została pierwszą kobietą w Europie zatrudnioną na takiej 
posadzie. Przyjechała do Sztokholmu pod koniec 1883 roku. W wyniku 
akademicko-politycznych targów jej posada została zamieniona na pro-
fesurę nadzwyczajną, która po pięciu latach mogła zostać przekształcona 
w stały etat, zapewniający Zofii trochę pieniędzy. Zyskała status lokalnej 
znakomitości, co przekonało władze uniwersytetu w Berlinie, aby wydać 
jej zgodę na uczęszczanie na wykłady na dowolnym pruskim uniwersy-
tecie. Udała się w podróż do Rosji, potem do Berlina i z powrotem do 
Szwecji. Dołączyła do zespołu redakcyjnego pisma Acta Mathematica, 
znowu jako pierwsza kobieta w historii. W 1889 roku na uniwersytecie 
w Sztokholmie uzyskała nominację na profesora zwyczajnego, wiążącą 
się ze stałą, dożywotnią kadencją. Była pierwszą kobietą zajmującą takie 
stanowisko na uniwersytecie w północnej Europie. W wyniku długotrwa-
łych nacisków dostąpiła zaszczytu dołączenia do Rosyjskiej Akademii 
Nauk. Zmarła w 1891 roku w następstwie powikłań grypy.
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Maria zachwyciła mnie tym, że otwierała wiele „drzwi” – jako pierw-
sza kobieta, do końca życia, była niezwykle aktywna naukowo i społecz-
nie. Irena natomiast zachwyciła mnie tym, że „wyszła z cienia rodziców” 
i aktywnie angażowała się w promowanie pokoju na świecie.

Maria dorastała w Warszawie w rodzinie nauczycielskiej w towarzy-
stwie trzech sióstr i brata. Wszystkie dzieci były wybitnie uzdolnione. 
Gdy Maria miała 9 lat, jej najstarsza siostra – Zofia – zmarła na tyfus,
a w wieku 11 lat straciła matkę, która umarła na gruźlicę mając 42 lata. 
Maria bardzo przeżyła tę śmierć, pogrążyła się w żałobie, wpadła w de-
presję i odwróciła się od Boga. Już do śmierci pozostała ateistką. W wieku 
dziesięciu lat Maria rozpoczęła naukę na pensji dla dziewcząt, a później 
uczyła się w III Żeńskim Gimnazjum Rządowym, które ukończyła z wy-
różnieniem. Razem z siostrami – Bronią i Helą – wstąpiła na Uniwersytet 
Latający, ponieważ w domu Skłodowskich nie było zbyt wiele pieniędzy. 
Maria zawarła umowę ze starszą siostrą Bronią, że najpierw Bronia poje-
dzie na studia do Paryża, a Maria będzie w kraju zarabiać na jej utrzyma-
nie. Następnie siostra miała pomóc Marii. Przyszła noblistka pracowała 

Maria Skłodowska-Curie
(1867-1934)         

Irena Joliot-Curie
(1897-1956)
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jako guwernantka m.in. w Szczukach, gdzie przeżyła swoją pierwszą 
miłość. Zakochała się w synu pracodawców – Kazimierzu Żorawskim 
– studencie matematyki. Rodzice chłopaka nie dopuścili do ślubu syna
z ubogą guwernantką. Maria wróciła do Warszawy, gdzie zaczęła uzupeł-
niać swoją wiedzę z fizyki i chemii w laboratoriach Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa. Na początku 1891 roku Maria Skłodowska wyjechała na 
zaproszenie swojej siostry Broni do Paryża. Tam zapisała się na Sorbonę, 
gdzie jako przedmiot studiów wybrała matematykę i fizykę. W 1893 roku 
Skłodowska otrzymała licencjat z fizyki z pierwszą lokatą, a rok później 
z matematyki z drugą lokatą. W 1895 roku Maria Skłodowska wzięła ślub 
cywilny z osiem lat starszym od siebie, francuskim naukowcem, Pierrem 
Curie. Ślub był bez obrączek, a w podróż poślubną młodzi wybrali się 
rowerami. 

Mąż był dla Marii zarówno partnerem w pracy naukowej jak i naj-
lepszym przyjacielem. Dwa lata później przyszła na świat pierwsza 
córka Marii i Piotra – Irena. Skłodowska, chcąc uzyskać tytuł dokto-
ra, rozpoczęła pierwsze badania naukowe z promieniami Becquerela.
W 1898 roku, wspólnie z mężem, wyodrębnili nowy, nieznany pier-
wiastek chemiczny – polon, nazwany tak na cześć Polski. W grudniu 
tego samego roku poinformowali o odkryciu radu. W sierpniu 1903 
roku Skłodowska urodziła swoją drugą córkę, która zmarła wkrótce po 
urodzeniu. W tym samym roku Maria i Piotr Curie otrzymali wspólnie 
z Bequerelem Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad zjawiskiem pro-
mieniotwórczości. W 1904 roku urodziła się trzecia córka państwa Curie 
– Ewa, która w przyszłości została biografką matki, pianistką i działaczką 
pokojową. 

Ogromną tragedią dla Skłodowskiej była śmierć męża w 1906 roku, 
który zginął potrącony przez ciężarowy wóz konny podczas powrotu
z zebrania Stowarzyszenia Profesorów Wydziałów Nauk Ścisłych. Maria 
bardzo przeżyła śmierć i przez rok prowadziła tzw. dziennik żałobny,
w którym opisywała ból po stracie małżonka – najlepszego przyjaciela. 
W dzienniku m.in. napisała: Kocham je, ale nawet one nie są w stanie 
przywrócić mnie do życia.

Ewa Curie w biografii matki napisała: Banalne jest stwierdzenie, że 
nieszczęście zmienia człowieka na zawsze. Matka nie tylko przerodziła 
się z młodej szczęśliwej żony w niepocieszoną wdowę. Trzy słowa „Piotr 
nie żyje”, uczyniły z niej na zawsze nieuleczalnie i żałośnie samotną ko-
bietę.
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38-letnia Maria Skłodowska-Curie otrzymała katedrę fizyki po mężu. 
Została pierwszą kobietą profesorem na paryskiej Sorbonie. Wspólnie
z grupą przyjaciół stworzyła szkołę, w której uczono dzieci w nowatorski 
sposób: w laboratoriach, muzeach, w teatrach. W 1911 roku Skłodowska 
zgłosiła swoją kandydaturę do Francuskiej Akademii Nauk. Nie została 
przyjęta z powodów seksistowskich i ksenofobicznch. Pierwszą kobietą, 
która została członkiem Francuskiej Akademii Nauk, była doktorantka 
Skłodowskiej – Marguerite Perey. Miało to miejsce pół wieku później,
w roku 1962. 

Skłodowska wdała się w romans z żonatym mężczyzną, francuskim 
fizykiem Paulem Langevinem. Romans trwał około roku. Marię napięt-
nowano, zarzucano, że rozbiła rodzinę. Curie była o 4 lata starsza od swe-
go kochanka i co więcej – była cudzoziemką. Życie pisze jednak własne 
scenariusze – wnuk Langevina ożenił się z wnuczką Marii Skłodowskiej. 
Oboje byli naukowcami, fizykami nuklearnymi. 

W 1911 roku Szwedzka Akademia Nauk przyznała Skłodowskiej 
drugą Nagrodę Nobla, tym razem z dziedziny chemii, za odkrycie polonu 
i radu. Maria Skłodowska-Curie była pierwszą osobą dwukrotnie wyróż-
nioną Nagrodą Nobla i pierwszą kobietą laureatką Nagrody Nobla. Przez 
32 lata Maria była jedyną kobietą wyróżnioną tą nagrodą, aż w 1935 roku 
dostąpiła tego zaszczytu jej córka Irena za odkrycie sztucznej promienio-
twórczości. Było to jedno z najważniejszych odkryć XX stulecia.

Podczas I wojny światowej, Maria zorganizowała specjalne samo-
chody z aparaturą rentgenowską tzw. małe Curie. Dzięki temu można 
było wykonywać zdjęcia rentgenowskie w polowych warunkach. Marii 
towarzyszyli lekarze wojskowi i Irena, która razem z matką szkoliła 
techników radiologów. Irena nie miała wtedy nawet 18 lat! Kiedy ktoś 
wyraził zdumienie tym faktem, odpowiedziała: Matka wierzyła we mnie 
tak, jak wierzyła w siebie.

Maria Skłodowska-Curie była członkinią Szwajcarskiego Komitetu 
Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Skłodowska, jako jedna 
z pierwszych kobiet, w 1916 roku uzyskała prawo jazdy. Pod koniec lat 
20. Maria zaczęła podupadać na zdrowiu tracąc słuch i wzrok. Cierpiała 
na  niedokrwistość aplastyczną, a także chorobę popromienną wywoła-
ną promieniowaniem jonizującym o błyskawicznym przebiegu. Maria 
Skłodowska-Curie zmarła w Passy 4 lipca 1934 roku. Maria została po-
chowana obok Piotra Curie na cmentarzu w Sceaux. W 1995 roku szcząt-
ki Marii i Pierre’a Curie zostały przeniesione do Panteonu w Paryżu. 
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Maria Skłodowska-Curie stała się pierwszą i jedyną kobietą, która 
spoczęła w Panteonie. Jeszcze kilka słów o córce Marii – Irenie. W 1946 
roku objęła stanowisko dyrektora Laboratorium Curie. Zarządzała tam 
pracą 12 kolegów i 60 badaczy. Uzyskała pełną profesurę na Sorbonie 
i zgłosiła swoją kandydaturę do Francuskiej Akademii Nauk. Podobnie, 
jak jej matka została odrzucona. Przyjęła to z humorem i stwierdziła, 
że akademicy przynajmniej są konsekwentni. Irena bardzo mocno za-
angażowała się w działania na rzecz pokoju na świecie. Podobnie jak 
matka chorowała na chorobę zawodową. Irena zwierzała się koleżance
z dzieciństwa, że nie boi się śmierci, bo miała piękne życie. Zmarła na 
białaczkę 17 marca 1956 roku mając 58 lat. We Francji ogłoszono dzień 
żałoby narodowej. 
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Emmy zachwyciła mnie niesamowitym uporem w dążeniu do celu, 
pracowała bez wynagrodzenia przez długie lata, nie poddała się i udo-
wodniła, że matematyka to jest to, co jest jej powołaniem i wielką miło-
ścią. 

Urodziła się 23 marca 1882 roku w żydowskiej rodzinie w bawar-
skim Erlangen w Niemczech. Od wczesnego dzieciństwa uwielbiała ła-
migłówki i zagadki oraz czytanie. Emmy umiała też gotować, prowadzić 
gospodarstwo domowe, lubiła grać na fortepianie i tańczyć. Jej ojciec 
Max Noether był uznanym matematykiem, nie dziwi zatem fakt, że ma-
jąc zdolności w tym kierunku złapała bakcyla matematyki, ale nie było 
jej dane  go rozwijać. W 1902 roku senat uniwersytecki oświadczył, że 
edukacja koedukacyjna obaliłaby cały akademicki porządek i wśród 986 
studentów były tylko dwie kobiety. Na wykłady z matematyki Emmy 
mogła uczęszczać jedynie jako wolny słuchacz, bez brania w nich peł-
nego udziału oraz jako kobieta musiała uzyskać zgodę profesora prowa-
dzącego zajęcia. W 1904 roku przepisy się zmieniły i  zezwolono wtedy 
kobietom na studiowanie na tych samych zasadach, co mężczyznom.

Emmy Noether 
(1882-1935)
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W Getyndze, pod kierunkiem Gaussa uzyskała w 1907 roku doktorat
z teorii niezmienników. Uzyskała go z najwyższym wyróżnieniem. W 1908 
roku dołączyła do Niemieckiego Towarzystwa Matematyków, na forum 
którego regularnie wygłaszała wykłady. Gdyby była mężczyzną, w natural-
ny sposób przeszłaby do następnego etapu, jakim jest objęcie posady uni-
wersyteckiej. Jednak kobietom nie wolno było przystępować do habilitacji
i zostać wykładowcą uniwersyteckim. Zatem przez siedem lat pracowała 
bez wynagrodzenia w Erlangen. Opiekowała się dwoma doktorantami, 
których oficjalnie zarejestrowano na jej ojca. Wybitni matematycy Felix 
Klein i Dawid Hilbert namówili ją, aby przeniosła się do Getyngi, gdzie 
mogła prowadzić własne badania. Niestety, nawet przy ich wsparciu nie 
udało się jej pokonać niechęci męskiego środowiska akademickiego. 
Władze uniwersytetu nie chciały widzieć w swoim gronie kobiety-pro-
fesora. Trwająca I wojna światowa dostarczyła im nowego argumentu: 
Co pomyślą sobie nasi żołnierze, jeśli wrócą na uniwersytet i odkryją, 
że oczekuje się od nich, iż będą pobierać nauki od kobiety. Przez cztery 
lata wykładała pod nazwiskiem Hilberta. W styczniu 1918 roku referat 
Noether na konferencji zorganizowanej przez Królewskie Towarzystwo 
Nauk musiał zostać odczytany przez jej kolegę po fachu, ponieważ jej 
samej nie pozwolono zabrać głosu! W końcu uniwersytet zatwierdził jej 
habilitację, a następnie zezwolił na objęcie stanowiska profesora. Ale był 
to „tytuł bez środków”. Dopiero 22 kwietnia 1923 roku Emmy podpi-
sała umowę na nauczanie algebry. Nareszcie przyznano jej niewielką, 
ale stałą pensję. Miała wówczas czterdzieści jeden lat. I od szesnastu 
pracowała naukowo! W latach 1922-1933 była profesorem Uniwersytetu
w Getyndze, skąd została usunięta w 1933 roku przez nazistów z powodu 
żydowskiego pochodzenia. Z pomocą Fundacji Rockkefellera wyjecha-
ła do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowała pracę w Bryn Mawr 
College oraz w Princeton. Ale narzekała, że nawet w Ameryce czuje się 
niekomfortowo na męskim uniwersytecie, gdzie nie ma przyzwolenia na 
nic co kobiece. 

Zmarła w 1935 roku w wyniku komplikacji po operacji raka. Albert 
Einstein mówił o niej: panna Noether była najwybitniejszym twórczym 
geniuszem, jaki pojawił się od czasu, kiedy wyższą edukacją objęto ko-
biety. 
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Helena Rasiowa jest dla mnie bardzo ważną postacią, studiując ma-
tematykę, korzystałam z jej książki Wstęp do matematyki, ale mówiąc 
szczerze wtedy nie interesowałam się autorką. Dopiero później, śledząc 
losy kobiet w świecie naukowym, dostrzegłam jej siłę i wytrwałość
w dążeniu do celu, talent oraz duży dorobek naukowy, ale także zwykłą 
ludzką życzliwość. Poza tym była znaną Polką w świecie matematyków, 
co dla mnie – kobiety miało i ma wielkie znaczenie.  

Urodziła się 20 czerwca 1917 roku w polskiej rodzinie mieszka-
jącej w Wiedniu. W 1918 roku Helena wraz z rodzicami wróciła do 
Warszawy. Od najmłodszych lat wykazywała się talentami w wielu 
dziedzinach, uczęszczała m.in. do szkoły muzycznej, którą ukończyła 
z wyróżnieniem. Jednak przede wszystkim fascynowały ją nauki ścisłe, 
zwłaszcza matematyka. W 1938 roku rozpoczęła studia na Wydziale 
Mechaniczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy 
rok zaliczyła celująco, ale dalszą edukację przerwał wybuch II wojny 
światowej. Uczelnia została zamknięta, a Helena wraz z rodzicami 
znalazła schronienie we Lwowie. Jednak gdy po wkroczeniu wojsk so-
wieckich rozpoczęły się prześladowania Polaków w 1940 roku Rasiowie 
postanowili wrócić do Warszawy. Helena zaczęła uczęszczać na tajne 
zajęcia, które prowadzili profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. 

Helena Rasiowa 
(1917-1994)



54 55

Poznała wtedy grupę wybitnych matematyków (m.in. Karola Borsuka, 
Jana Łukasiewicza, Andrzeja Mostowskiego). Helena szybko stała się 
ulubioną studentką Łukaszewicza. W 1944 roku pod jego kierunkiem 
napisała pracę magisterską z logiki matematycznej, jednak kilka miesię-
cy później rękopis spłonął podczas Powstania Warszawskiego w znisz-
czonym przez Niemców domu Rasiów. Helena wraz z matką ukrywały 
się wówczas w piwnicy wśród zgliszczy kamienicy. Po wojnie krótko 
pracowała w szkole średniej. Mostowski (Łukaszewicz wyjechał do 
Wielkiej Brytanii) pamiętając pracę Rasiowej przekonał ją, aby wróciła 
na Uniwersytet Warszawski. Pod jego kierunkiem napisała drugą pracę 
magisterską, którą obroniła w roku 1945. Po obronie pracy magisterskiej 
została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 1950 
obroniła rozprawę doktorską, której promotorem był również Mostowski. 
Siedem lat później była już profesorem nadzwyczajnym, a w 1967 roku 
Rada Państwa nadała jej tytuł profesora zwyczajnego. Obok pracy na 
UW, Rasiowa aktywnie działała także w Instytucie Matematycznym 
Polskiej Akademii Nauk, Centrum Obliczeniowym PAN (przekształco-
nym później w Instytut Podstaw Informatyki), czy Polskim Towarzystwie 
Matematycznym. Współtworzyła Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii 
Nauki. Helena Rasiowa szybko zyskała status jednej z najwybitniejszych 
polskich matematyczek. W badaniach naukowych koncentrowała się 
na logice i algebrze, w późniejszym okresie – informatycznych aspek-
tach matematyki, algorytmiki oraz sztucznej inteligencji. Była jedną
z pierwszych osób, które dostrzegły znaczenie logiki matematycznej dla 
informatyki oraz przyszłość i znaczenie informatyki. Mówi się o niej 
– matka polskiej informatyki. Napisała ponad sto prac naukowych, ksią-
żek i monografii, ale jej najbardziej znanym dokonaniem w tej dziedzinie 
okazał się przetłumaczony na wiele języków podręcznik Wstęp do mate-
matyki współczesnej. Rasiowa pozostała aktywna aż do śmierci. Jeszcze 
przed wyjazdem do szpitala, będąc w ostatnim stadium wyniszczającej 
choroby, napisała osiem rozdziałów monografii Algebraiczna anali-
za nieklasycznego porządku logicznego. Zmarła 9 sierpnia 1994 roku
w Warszawie. 
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Gdy zaczynałam gromadzić materiały do projektu nie myślałam
w ogóle o tej delikatnej, niewyróżniającej się Irance . Czytam córce przed 
snem różne historie i pewnego wieczoru przeczytałyśmy opowieść o tej 
młodej matematyczce, która mnie zauroczyła. Postanowiłam dołączyć 
Marjam do sylwetek kobiet, które już wybrałam. Zachwyt Mirzachani 
matematyką doskonale rozumiałam (sama nieprzerwanie od lat jestem 
pod jej urokiem). Wyjątkowy talent to dar, ale co z nim zrobimy to już 
od nas zależy. Marjam wykorzystała go znakomicie, szkoda tylko, że tak 
krótko dane było jej żyć.

Urodzona 3 maja 1977 r. w Teheranie i tam wychowana. Marzyła 
o tym, by zostać pisarką. Jak opowiadała magazynowi Quanta, lubiła 
sobie wyobrażać super bohaterkę, supermana w spódnicy, który doko-
nuje wielkich rzeczy. Mirzachani po ukończeniu szkoły podstawowej 
trafiła do szkoły średniej dla dziewcząt w Teheranie, która przyjmowała 
wyjątkowo utalentowane dzieci. Dziś może się to wydawać dziwne, ale 
w pierwszej klasie szkoły średniej matematyka nie szła jej zbyt dobrze, 

Marjam Mirzachani
(1977-2016)
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co ją mocno zniechęciło. Dopiero w następnym roku, gdy zmienił się 
nauczyciel, jej talent rozbłysnął. To bardzo ważne, jak inni cię oceniają 
w tym wieku – mówiła uczona. W 1994 roku w wieku 17 lat zdobyła 
złoty medal na międzynarodowej olimpiadzie matematycznej (była 
pierwszą dziewczyną w irańskim zespole), w 1995 roku zdobyła zło-
to, osiągając maksymalną liczbę punktów. Studiowała matematykę na 
Uniwersytecie Technologicznym Szarif w Teheranie. Tytuł doktora nauk 
matematycznych zdobyła na Uniwersytecie Harvarda. Objęła profe-
surę na Uniwersytecie Stanforda, później na Uniwersytecie Princeton.
W 2005 roku została zaliczona do 10 młodych naukowców, którzy swoimi 
badaniami przyczynili się do innowacyjnego rozwoju swoich dyscyplin.
W 2014 roku otrzymała Medal Fieldsa zwany też matematycznym noblem 
za pracę nad symetrią powierzchni zamkniętych w przestrzeniach moduli. 
Mirzakhani jest pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie. Dwa 
lata później jako pierwsza irańska kobieta została przyjęta do Narodowej 
Akademii Nauk. Aby rozwiązać problemy, Mirzakhani zwykła rysować 
gryzmoły na kartkach papieru i zapisywać wzory matematyczne wokół 
rysunków. Jej córka była przekonana, że jej matka jest malarką.

W 2013 roku wykryto u niej raka piersi, choroba rozprzestrzeniła 
się na jej wątrobę i kości. Zmarła w piątek 14 lipca 2016 roku. Hassan 
Rouhani, prezydent Iranu, składając w prasie kondolencje złamał tabu
i opublikował jej zdjęcie bez hidżabu. Podobnie postąpiły inne irańskie ga-
zety. Międzynarodowa Rada Nauki ogłosiła urodziny Maryam Mirzakhani
12 maja, jako Międzynarodowy Dzień Kobiet w Matematyce. 
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Wywiad z gościem – Krystyną Kornaś

Naszym gościem w ramach projektu jest pani dyrektor Krystyna 
Kornaś, członek Zarządu Bombardier Transportation (Rail Engineering) 
Polska. To jedna z firm należących do kanadyjskiego koncernu 
Bombardier, który zajmuje się rozwiązaniami dla transportu publicznego, 
w tym budową samolotów, pociągów, wagonów i sprzętu ciężkiego.

Pracuję, mówiąc w uproszczeniu, 
w biurze, w którym wykonuje się pro-
jekty systemów zabezpieczenia ruchu 
kolejowego. Od kilku lat pracuję na 
stanowisku dyrektora ds. realizacji 
projektów, a od 13 lat jestem też człon-
kiem zarządu w firmie.

Chciałabym podzielić się z Pań-
stwem moim doświadczeniem i oko-
licznościami, które spowodowały, że 
dzisiaj jestem w tym a nie w innym 
miejscu. 

Czym Pani się bawiła w dzieciń-
stwie: lalkami, czy samochodami, 
jakie zabawy w ogóle panią intere-
sowały?

W dzieciństwie nic nie wskazywa-
ło na to, że będę zawodowo zajmowała 
się systemami automatyki kolejowej. Jak większość dziewczynek bawi-
łam się lalkami, interesowały mnie prace domowe, ręczne robótki i dużo 
czytałam. Ponieważ w najbliższym otoczeniu (okolica mojego domu) 
mieszkało więcej chłopców niż dziewczynek oraz miałam też młodszego 
brata, nie unikałam zabaw z chłopcami, będąc zwykle jedyną dziewczyną 
– grałam z nimi w piłkę, podchody, grałam w dwa ognie, chodziliśmy na 
wycieczki po okolicy. Teraz myślę, że te relacje z chłopcami w dzieciń-
stwie spowodowały, że czułam się dobrze i w gronie dziewcząt i w gronie 
chłopców; pozostało to do dzisiaj.

Krystyna Kornaś



58 59

Jakie były Pani zainteresowania w szkole podstawowej, jakie 
przedmioty pani lubiła?

W szkole podstawowej lubiłam przedmioty ścisłe: matematykę, geo-
grafię, fizykę i chemię. W ogóle lubiłam się uczyć i dlatego wybrałam 
liceum ogólnokształcące, jako kolejny etap mojej edukacji. Myślałam
o studiach – chociaż nie były to konkretne plany. W tym okresie myśla-
łam o tym, aby zostać nauczycielką.

W którym okresie życia zadecydowała Pani, że będzie studiować 
na politechnice, czy ktoś, a może coś miało wpływ na tę decyzję?

Przez pierwsze lata liceum nie myślałam o wyborze zawodu. Pod 
koniec klasy trzeciej zaczęłam się zastanawiać jaką uczelnię wybrać.
W zasadzie wyboru dużego nie było. Mieszkałam w niewielkiej miej-
scowości, gdzie 80% mieszkańców związanych było z koleją. Zaczęłam 
więc szukać specjalności na uczelniach, po ukończeniu których mo-
głabym zacząć pracować na kolei. Zamierzałam po studiach wrócić
w rodzinne strony. I dlatego mój wybór padł na Politechnikę Warszawską, 
Wydział Transportu. Zawsze w odwodzie miałam studia pedagogiczne.  

Ma Pani jakieś szczególne wspomnienia ze szkoły średniej zwią-
zane z pani zainteresowaniami?

W liceum, z uwagi na moje zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, 
rozpoczęłam naukę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Jak się 
potem okazało los skierował mnie do klasy, gdzie nauczali najlepsi na-
uczyciele w liceum, gdzie poziom był bardzo wysoki. Dyrekcja liceum 
miała taką zasadę, że w każdym roczniku była klasa, z której uczniowie 
prawie w 100 procentach dostawali się na wybrane studia. Jaki był klucz 
doboru do takiej klasy do dzisiaj nie wiem. Ale system się sprawdzał. 
Również z mojej klasy ponad 90% uczniów ukończyło studia. 

Czy, jako kobiecie, trudno było Pani dostać się na studia na poli-
technice? Chyba w tym okresie mało było studentek?

W moich czasach obowiązywały egzaminy na studia. Ważna była 
wiedza pozyskana ze szkoły średniej. Niemniej uczestniczyłam jeszcze 
w kursie przygotowawczym organizowanym przez politechnikę. Później 
wystarczyło zdać egzamin i uzyskać odpowiednią ilość punktów. Nie 
wiem do dzisiaj jak – ale się udało. Studentek nie było dużo. Na moim 
roku liczącym 120 osób było nas 12. 
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Czy zwracała Pani uwagę na ilość kobiet wśród kadry nauko-
wej?

Podobnie zresztą było wśród wykładowców – około 80 % stanowili 
mężczyźni. Kobiety wykładały ekonomię, były lektorkami języków obcych, 
ale co dziwne były w tym czasie 3 panie, które wykładały informatykę.  

Jakieś ciekawe, ważne przeżycia z tego okresu?
Studiowałam w latach 1979-1984. Były to trudne ale i ciekawe lata 

w historii Polski. W tym czasie „przeżyliśmy” trudne chwile, jak strajki 
na uczelniach, stan wojenny – przymusowe uczestnictwo we wszystkich 
zajęciach, ale również jak wszyscy młodzi ludzie żyliśmy marzeniami
i czerpaliśmy z życia całymi garściami. 

Czy mogłaby Pani opowiedzieć nam o drodze kariery zawodowej, 
czy spotkała się Pani z jakimiś trudnościami wynikającymi z faktu, 
że jest kobietą?

Jak już wspomniałam po ukończeniu studiów zamierzałam wrócić do 
mojej rodzinnej miejscowości i tam poszukać pracy. Nawet ukończyłam 
kurs pedagogiczny na politechnice, aby w sytuacji, gdybym nie mogła 
znaleźć pracy na kolei, mogła poszukać jej w szkole.

Jednak życie pisze swoje scenariusze. Już na pierwszym roku stu-
diów poznałam mojego obecnego męża. Postanowiliśmy się pobrać po 
studiach, więc zaczęłam szukać pracy w Warszawie. Na uczelni wisiało 
ogłoszenie, że poszukiwany jest asystent projektanta do biura projektów 
kolejowych. Byłam wtedy po absolutorium. Został mi ostatni semestr 
nauki, w czasie którego głównie skupialiśmy się na pisaniu pracy ma-
gisterskiej i uczęszczaniu na seminarium dyplomowe raz w tygodniu. 
Pomyślałam, że to dobry czas na rozpoczęcie pracy. Poszłam na rozmo-
wę kwalifikacyjną i ku mojemu zdziwieniu zaproponowano mi pracę „od 
ręki”, zgadzając się, abym raz w tygodniu chodziła na uczelnię na semi-
narium i zaoferowano pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej. I takim 
sposobem w biurze projektów ugrzęzłam do dzisiaj.

Przeszłam wszystkie szczeble kariery: od asystenta projektanta 
branży Sterowanie Ruchem Kolejowym, poprzez projektanta, starsze-
go projektanta – zdałam państwowy egzamin na uprawnienia budow-
lane do projektowania. Potem przyszedł czas na karierę managera. 
Rozpoczynałam ją jako kierownik zespołu projektowego, następnie 
dyrektor działu realizacji projektów, aż do członka zarządu. W tym 
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czasie ukończyłam również studia podyplomowe „Zarządzanie projek-
tami” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Oczywiście nie obyło 
się bez sytuacji, kiedy fakt, że jestem kobietą, wywoływał zdziwienie,
a czasami sensacje w tak męskim środowisku, jakim jeszcze nadal jest 
środowisko kolejowe. Chociaż na przestrzeni ostatnich 35 lat mojego 
doświadczenia zawodowego bardzo dużo się zmieniło. Podzielę się tu 
jednym z takich zdarzeń. Po przepracowaniu około 2 lat w biurze pro-
jektów wyraziłam chęć odbycia praktyki zawodowej (niezbędnej do 
uzyskania uprawnień projektowych) na linii kolejowej. Praktyka musiała 
trwać minimum rok. W porozumieniu z PKP miałam ją odbyć na linii 
Warszawa – Gdańsk, na odcinku Działdowo – Nasielsk. I tak też się 
stało. W latach 80. ubiegłego wieku bezpośrednio przy eksploatacji urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym na linii nie pracowało wielu ludzi
z wyższym wykształceniem. Szczytem marzeń byli absolwenci techni-
ków kolejowych. Podobnie było na odcinku, gdzie zaczęłam praktykę. 
Szef tego odcinka był absolwentem technikum kolejowego. Wszyscy się 
więc cieszyli, że mają inżyniera chociaż na praktyce. Pewnego dnia przy-
jechał na kontrolę kontroler z dyrekcji. Już od drzwi prosił, aby go poznać 
z nowym inżynierem. Kiedy więc szef przedstawił mnie panu kontrolero-
wi jego zdziwienie, że jestem kobietą było tak ogromne, że nie mógł się 
powstrzymać od słów „inżynier, ale baba”. Czasami ludzie podchodzili 
do mnie z niedowierzaniem, czasami zakładali od razu, że nie znam się 
na swojej pracy. Ale z czasem wszystko się zmieniało. 

Jak pracuje sie Pani z mężczyznami i jak odnoszą się do dyrek-
tora – kobiety?

Nigdy nie miałam problemów z moimi kolegami w pracy. Myślę, 
że odnosimy się do siebie z szacunkiem. Ja wiem, że mężczyźni są 
bardzo skupieni na jednym problemie i koncentrują się na rozwiązaniu 
go, kobiety natomiast patrzą trochę z góry i widzą alternatywne rozwią-
zania. Często w dyskusjach technicznych koledzy byli zdziwieni jakimś 
krótkim moim podsumowaniem, bądź pytaniem, co pozwoliło znaleźć 
najlepsze rozwiązania. Natomiast myślę, że sprawy organizacyjne bar-
dziej wychodzą kobietom, mamy większą podzielność uwagi i większą 
empatię. We współpracy z mężczyznami należy się skupić na współpracy 
i uzupełnianiu się wzajemnie, a nie na rywalizacji. Należy umieć słuchać, 
ale również trzeba mieć swoje zdanie i umieć go bronić przytaczając ar-
gumenty. 
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Czasami trzeba się przyznać do błędu. Czy kobiety wg. Pani 
wspierają się na drodze do kariery zawodowej, czy raczej po osią-
gnięciu celu „wciągają drabinę”?

Obecnie pracuję z kilkoma kobietami. Myślę, że się uzupełniamy, 
chociaż nie mam bezpośredniej „konkurencji”. Nadal w gronie projek-
tantów jest więcej mężczyzn. W biurze jest kilka młodych kobiet, które 
w przyszłości mogą osiągnąć sukces. Lecz na początku wymaga to dużo 
pracy i determinacji. Wiem też jedno – bardzo trudno jest się samemu 
wspinać na kolejne, coraz wyższe stanowiska. W zespole wspierających 
się ludzi jest to o wiele łatwiejsze. Miałam to szczęście, że na swojej 
drodze spotykałam ludzi, z którymi wspólnie mogliśmy odnieść sukces 
niezależnie od stanowisk, które zajmowaliśmy. Wszyscy też mieliśmy sa-
tysfakcję ze wspólnie osiągniętych celów. Praca zespołowa jest kluczem 
do sukcesu – szczególnie w moim zawodzie.

Jak postrzega Pani miejsce kobiet we współczesnym świecie?
Myślę, że kobiety odgrywają coraz większą rolę w naszym społe-

czeństwie w sferach zawodowych. Ale równie ważne jest życie osobiste
i rodzinne. Należy szukać równowagi pomiędzy tymi dwiema sferami 
naszego życia. Moim zdaniem nie należy za wszelką cenę dążyć do suk-
cesu, tylko czerpać radość z pracy. Należy pracę (zawód) traktować jako 
pasję, a wtedy mimochodem przychodzi sukces, zadowolenie i radość
z dobrze wykonanej pracy. Tak było w moim przypadku. Nigdy nie za-
biegałam o stanowiska, natomiast codziennie z przyjemnością przycho-
dziłam do pracy. Wydaje się, że normalnie pracowałam, odnalazłam się 
w męskim zawodzie i radzę sobie w nim.

 
Czy uważa Pani, że trudno jest kobiecie dostać się do świata mę-

skich zawodów. Co może ją tam czekać?
Ja tego tak nie postrzegam. Jestem wdzięczna wszystkim, których 

spotkałam w czasie mojej 35-letniej pracy, bo dzięki nim jestem w tym 
miejscu gdzie jestem. Nauczyłam się od nich wszystkiego, co potem mo-
głam wykorzystać w moim życiu. I mam nadzieję, że inni też nauczyli się 
czegoś ode mnie. Wszystko zależy od nastawienia. Kobieta sprawdzi się 
w każdym środowisku, jeżeli będzie na nie otwarta i będzie je ubogacać 
swoją osobowością. 

Dziękujemy za rozmowę.



62 63

Wyniki plebiscytu 
„Wybieramy dziesięć kobiet

najbardziej zasłużonych dla świata kultury
i nauki”

W specjalnym internetowym głosowaniu mieszkańcy Gminy 
Kozienice, wybierali kobiety, które ich zdaniem najbardziej zapisały 
się w historii kultury i nauki. Na stronie Kozienickiego Domu Kultury 
im. Bogusława Klimczuka, znajdowały się dwie listy po dwadzieścia 
nazwisk kobiet z kategorii „Kultura” i kategorii „Nauka”. Z każdej z list 
można było wskazać po dwie panie. Zostały także przygotowane nagrody 
dla osób, które wezmą udział w głosowaniu i najtrafniej wytypują zwy-
ciężczynie plebiscytu.

Poniżej można zapoznać się z treścią protokołu, który został odczyta-
ny w czasie finałowego spotkania inicjatywy Kobieto! puchu marny!– czy 
aby na pewno?

Koordynatorki projektu: od lewej Joanna Piwońska, Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek
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Kozienice, dn. 5.11.2020 r.
Protokół z rozstrzygnięcia plebiscytu „Wybieramy dziesięć kobiet najbar-

dziej zasłużonych dla świata kultury i nauki”, będącego częścią inicjatywy pn. 
Kobieto! Puchu marny! – czy aby na pewno?, zgłoszonej do projektu „Razem dla 
kultury w Gminie Kozienice” realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. 
Bogusława Klimczuka, w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2020”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Zgłoszenia w plebiscycie przyjmowane były od 12 do 28 października 2020 
roku, w formie wiadomości elektronicznych.

Jury plebiscytu w składzie:
- Joanna Piwońska – reprezentująca Grupę nieformalną przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach;
- Anna Tyśkiewicz – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach;
- Łukasz Wójtowicz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach;
- Mariusz Basaj – pracownik Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka.

Po podliczeniu nadesłanych głosów stwierdzono, że w plebiscycie zwycię-
żyły następujące kobiety:
- w kategorii świat nauki: Maria Skłodowska-Curie, Irena Juliot-Curie, 
Anna Tomaszewicz-Dobrska, Zofia Kowalewska, Rosalind Franklin;
- w kategorii świat kultury: Brigitte Bardot, Coco Chanel, Wisława 
Szymborska, Irena Sendlerowa, Frida Kahlo.

Zgodnie z regulaminem plebiscytu jury wytypowało także 3 laureatów ple-
biscytu, którzy najszybciej i najtrafniej wytypowali zwyciężczynie głosowania.

Równorzędne nagrody otrzymują: 
- Dominika Rzadkowska;
- Tomasz Trela;
- Jan Molęda.

Laureaci zostali poinformowani
o sposobie odebrania nagrody w indy-
widualnych wiadomościach elektronicz-
nych. 

Nagrody książkowe ufundowane
przez Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka
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Wystawa poświęcona bohaterkom plebiscytu

Bohaterkami wystawy są kobiety, które zostały wytypowane przez 
mieszkańców Gminy Kozienice w plebiscycie „Wybieramy dziesięć 
kobiet najbardziej zasłużonych dla świata kultury i nauki”. Dzięki eks-
pozycji można było pokrótce zapoznać się z sylwetkami zwyciężczyń 
głosowania. 

Dodatkową atrakcją wystawy był pokaz strojów z różnych epok, wy-
konanych w większości przez panią Monikę Baryłkę, a wykorzystanych 
w czasie realizacji projektu.

Od lewej stoją: dyr. KDK w Kozienicach – Elwira Kozłowska, Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, 
Joanna Piwońska, dyr. I LO im. Stefana Czarnieckiego – Ewa Malec
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Projekt sukien Aleksander Kusio
– uczeń kl.1A, I LO

Kobiety świata kultury

Kobiety świata nauki
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Podsumowanie

Dziś obecność kobiet w świecie kultury, nauki i polityki jest  czymś natu-
ralnym, dlatego często zapominamy, że jeszcze 100 lat temu nie było to takie 
oczywiste. Dlatego walkę  i drogę kobiet do równego traktowania postanowiła 
przedstawić Grupa nieformalna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach w projekcie „Kobieto! puchu marny! – czy aby 
na pewno?” Od dawna pragnęliśmy połączyć dwa światy – humanistyczny
i nauk ścisłych. Udało nam się to osiągnąć w tym przedsięwzięciu, ukazującym 
życie kobiet na przestrzeni wieków. Chcieliśmy przybliżyć naszej społeczności 
lokalnej sylwetki kobiet, które są nam szczególnie bliskie. Kobiety silne, nieza-
leżne, widoczne w nauce, sztuce i polityce, zdobywające nagrody oraz uznanie. 
Najważniejsze jest  jednak, aby kobiety miały po prostu wybór, jak chcą żyć. 
Ludzkość nie powinna dzielić się na kobiety i mężczyzn, na lepszych i gorszych. 
Kobiety i mężczyźni  powinni dbać o wzajemny dla siebie szacunek i wzajemnie 
wspierać się w samorealizacji oraz w drodze po swoje marzenia. Grupa niefor-
malna uczniów i nauczycielek – koordynatorek z I LO, ma nadzieję, że pomimo 
trudnych warunków realizacji inicjatywy z powodu pandemii COVID-19 w du-
żej mierze udało się osiągnąć cele i założenia projektu.

Pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach – Ewa Malec:

Ten projekt miał, moim zdaniem, bardzo wiele walorów. Oprócz tych dydak-
tycznych, wychowawczych, pouczających, pokazał wzory do naśladowania dla 
młodzieży pokazał, że realizacja marzeń, a także pasji stanowi w życiu każdego 
człowieka wielką wartość i daje radość. Czerpanie z dorobku pań, kobiet, które 
swoją pracą udowodniły ogromną wartość w życiu społeczeństw, uczy naprawdę 
wiele młodzież i przekłada się na ich działania. Współpraca lokalnych instytucji 
kultury z młodzieżą, która chce już działać jest bardzo wartościowa dla wszyst-
kich. Ta długa lista kobiet, które wybrano do plebiscytu, pokazuje, że ta-
kich osób, takich kobiet, które odgrywają ważne role w życiu społecznym 
jest naprawdę bardzo wiele. Wyrazy uznania dla autorów i realizatorów 
projektu.   

Pani dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 
Elwira Kozłowska:

Zależało nam na tym, aby łączyć pokolenia oraz różne spojrzenia na świat. 
Kozienicki Dom Kultury po raz pierwszy w tym 2020 roku wyszedł z taką ini-
cjatywą, żeby oddać działania społeczeństwu. Muszę tu podkreślić i po-
gratulować projektowi zaproponowanemu przez kozienickie liceum, który 



66 67

był zdecydowanie najlepszy. Byliśmy najbardziej ciekawi jego realizacji. 
Sam pomysł i przedstawienie tego wszystkiego bardzo nas zaciekawiło. 
Było ciekawe od strony merytorycznej, ale było też doskonale zrobione 
od strony technicznej. Projekt dodatkowo wpisał się w to co dzieje się 
aktualnie w Polsce. Kobieto puchu marny, czy aby na pewno? Myślę, że 
każdy może sobie sam odpowiedzieć na pytanie. Bardzo mnie cieszy, że 
rola kobiety jest coraz bardziej dostrzegana oraz doceniana. Kobieta to 
osoba, która wie czego chce, potrafi to zrealizować i bardzo się cieszy, że 
jest to coraz bardziej dostrzegane i doceniane przez całe społeczeństwo.

Od lewej stoją: dyr. I LO im. Stefana Czarnieckiego – Ewa Malec, 
dyr. KDK w Kozienicach – Elwira Kozłowska
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