
Seria: Profesorki Super-Babki WSTĘPNIAK Założona w roku 2018 

================================================================================  

 

STANISŁAW ZAWIŚLAK 1 

 

Z okazji 100-lecia odzyskania  

niepodległości przez Polskę 

 

Z okazji 100-lecia1 równości 

kobiet w Polsce2 

Seria: Profesorki Super-Babki 

Nr 0 

 

Spóźniony Wstępniak 
 

Tekst dedykuję Paniom naukowcom z mojej rodziny: 

Czesławie, Aleksandrze, Beacie, Katarzynie i Karolinie 

Miejsca pracy /kolejność przypadkowa/: 

Uniwersytet w Incheon w Korei Południowej 

Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 

Polecane/Omawiane Książki: 

 

(a) Magdalena Żuraw: Idiotyzmy Feminizmu, Fronda, Warszawa 2014 

 

(b) Rachel Swaby: Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat, 
Angora, Warszawa 2017. 

 

 

 

Słowa kluczowe: nisza na rynku, niezwykłe postacie, własne zdjęcia, śladami Bohaterek 

 

 

 

 

W dniu 11 listopada 2018 roku świętujemy 100 lecie odzyskania niepodległości 

w naszym kraju. Jest wiele pomysłów oraz imprez dla uczczenia tej rocznicy. 

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, marsze niepodległości, zasadzenie lasu 

w kształcie godła narodowego, biegi itp. Autor cyklu proponuje swój własny 

sposób, a mianowicie serię esejów o książkach ze swojej biblioteki, raczej esejów 

niż recenzji. Seria jest otwarta dla innych autorów, zapraszam do współpracy.  

 

Zasadą jest, że teksty odnoszą się do książek o kobietach naukowcach, a także 

które uzyskały godność honorową Doktora Honoris Causa   lub  Doktora Kościoła 

Katolickiego. 

                                                           
1 Dekret Naczelnika Państwa z 28 listopada 2018 roku: 

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/1918/18/46.pdf#zoom=90;   
2 Informacja o pierwszej tzw. Małej Konstytucji z dnia 20 lutego 1919 roku: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Konstytucja_z_1919_roku;  

https://www.swiatksiazki.pl/upor-i-przekora-52-kobiety-ktore-odmienily-nauke-i-swiat-6341929-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/upor-i-przekora-52-kobiety-ktore-odmienily-nauke-i-swiat-6341929-ksiazka.html
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/1918/18/46.pdf#zoom=90
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Konstytucja_z_1919_roku
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Babcia oraz siostra babci były nauczycielkami – przy czym siostra babci Marie 

Niessner uzyskała dyplom nauczycielski CK Austrii w czasie trwania I-szej wojny 

światowej !! Kobiety w rodzinie miewały wszelkie zawody np. siostry ojca – 

rolniczki lub pracownice fizyczne w fabryce, mama i kilka jej kuzynek to lekarki. 

Rodzina mieszka w Polsce, ale i w Niemczech, Austrii, Włoszech, Wielkiej 

Brytanii, Chinach, USA, Kanadzie, Australii i Holandii, a małżonki czy 

małżonkowie krewnych i powinowatych są różnych ras i różnych innych 

narodowości np. Irlandczycy, Australijczycy, Rosjanie i inni. Wszyscy się 

szanujemy, a niektórzy byli traktowani jako „profesorowie życia”. Mąż jednej z 

sióstr ojca, żołnierz pojmany przez Sowietów we wrześniu 1939, uciekł z kolegą 

z niewoli i wrócił w rodzinne strony pokonując kilkaset czy ponad 1000km. Nie 

dali się złapać, żaden inny z współtowarzyszy niewoli nigdy już nie pojawił się 

wśród żywych - nikt inny nie wrócił. Wszelkie dyplomy były mu już potem 

niepotrzebne. 

 

 

 
 

Zatem seria ma uczcić 100 lecie polskiej niepodległości poprzez zachęcenie 

Czytelników do zapoznania się z postaciami głównie wybitnych Polek, ale nie 

tylko. Na rynku są książki zbiorcze o Polkach – w Solidarności, w partyzantce, 

które zmieniły świat, ze Lwowa itd., ale nie ma prawie żadnej monografii 

dedykowanej tylko profesorkom lub szerzej naukowcom kobietom – poza powyżej 

wymienioną pracą (b). Zakres nie jest ograniczony do Polek, na razie jest w 

zestawie praca o Lise Meitner.  
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Zasadą jest, że pomysłodawca serii podąża śladami bohaterek i robi zdjęcia  

z miejsc ich życia lub ich upamiętnienia. Kiedyś spotkał się z pytaniem, dlaczego 

tak wolno pojawiają się nowe odcinki. Dzięki Bohaterkom objeżdża całą Polskę i 

całą Europę. Zdjęcia są unikalne, w książkach pisanych przez same Panie lub 

przez biografów-historyków zwykle są zdjęcia rodziny, dokumentów, świadectw 

itp. Natomiast zdjęcia autora pokazują miejsca związane z ich życiem obecnie – 

w roku 2017, 2018 lub 2019. Wiele tych własnych zdjęć, uzupełnia istotnie teksty 

książek. Dzięki nim autor może wczuć się w losy Bohaterek. 

 

Książki są czytane zwykle kilka razy, aby w krótkim tekście wskazać takie fakty 

lub ciekawostki, które będą zachęcały do czytania, do pójścia do biblioteki, może 

do zakupu dla siebie lub jako prezent. Autorzy książek zwykle dokonują 

tytanicznej pracy, aby zgromadzić zdjęcia, dokumenty, listy oraz pamiątki 

związane z Bohaterkami ich książek. Trzeba podziwiać ich osiągnięcia. 

 

 
 

 

Dlaczego polecana jest książka (a) Pani Magdaleny Żuraw? Bo można się zadziwić 

co mają do powiedzenia feministki po 100 latach równych praw kobiet w 

Polsce (oprócz okresu Niemieckiej i Sowieckiej okupacji). Cytat z Wikipedii: 

 

„W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu 
suwerenności w 1918, tj. dnia 28 listopada 1918 roku dekretem 
Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret 
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Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego stanowił, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy 
obywatel Państwa bez różnicy płci” (art. 1) oraz „Wybieralni do 
Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne 
prawo wyborcze” (art. 7) 

 

Tu mówi się o równości w odniesieniu do wyborów, ale przyjęta Konstytucja 

gwarantowała wszelkie aspekty równości. Dlatego w przedwojennej Polsce 

kobiety studiowały, robiły doktoraty i broniły habilitacji!! 

 

Coś tu „nie gra”3. Jedna z bohaterek serii prof. Alicja Dorabialska (Lwów, Łódź) 

/Odcinek 2/ zadziwia się feminizmem w Swoich wspomnieniach. Natomiast 

polecana książka (a) na 228 stronach analizuje najróżniejsze hasła, np.: „równa 

płaca”, „patriarchat”, „matriarchat”, „parytet”, „średniowiecze” i wiele innych. 

Można dowiedzieć się o kraju gdzie większość posłanek to kobiety! Warto 

przeczytać. 

 

W momencie ukazania się „Wstępniaka” jest 7 odcinków Serii. Autor ma  

w swoich zbiorach około 20 książek związanych z kobietami naukowcami: 

- autobiografie, 

- biografie, 

- wywiady, 

- składanki wspomnień przyjaciół i współpracowników chcących oddać 

hołd/cześć żyjącej lub zmarłej Pani profesor. 

 

W przygotowaniu są takie postacie jak: Św. Edyta Stein, Simona Kossak czy gen. 

Zofia Zawacka. Autor chodząc po miejscach związanych z bohaterkami sam 

wczuwa się w ich losy, a także ma nadzieję, że te zdjęcia będą impulsem do 

sięgnięcia po książkę, obejrzenia filmu, pójścia do muzeum, a także przeczytania 

prac naukowych Bohaterek. 

 

Autor nie ocenia życia prywatnego Bohaterek, choć boleje nad rozpadami 

małżeństw lub innymi dramatami rodzinnymi, o których to piszą same Bohaterki 

lub Ich biografowie. Czytelniczki i Czytelnicy mogą samodzielnie według swoich 

przekonań oraz zasad moralnych (które respektują) rozważać i oceniać fakty, 

postawy i poglądy. 

 

Zapraszam do współpracy.  

 

Mam nadzieję, że seria zapełni rynkową niszę, przyczyni się do pogłębienia 

wiedzy historycznej, do wzrostu dumy narodowej – poznając i doceniając 

osiągnięcia wybitnych obywateli Polski – w tym wypadku wybitnych Polek 

                                                           
3 „#WSZYSTKOGRA (2016)” film – ‘himalaje’ feminizmu – też warty polecenia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelnik_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_wyborcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Ustawodawczy_(1919%E2%80%931922)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Ustawodawczy_(1919%E2%80%931922)
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profesorek. Jeśli odcinki dotyczyć będą Pań z innych krajów świata, to wtedy 

poszerzenie wiedzy historycznej będzie również wartością wartą uzyskania. 

 

 

Oczekuję na sugestię, krytykę, dalsze propozycje, uzupełnienia itp. Można 

będzie dodać pliki, czy zmodyfikować już istniejące zasoby. 

 

 

 

Z Wyrazami Szacunku 

 

Stanisław (Stan) Zawiślak 

 

 

 

Strona: www.ptmts.ath.bielsko.pl; zakładka „Profesorki Super-Babki” 

 

 

 

 

Bielsko-Biała, 11 listopada 2018 roku 

http://www.ptmts.ath.bielsko.pl/

