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Seria:  Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr: 123 
Podseria: składanka 

 

ANNA  KOŁAKOWSKA – 
I  INNE  POLARNICZKI 
 

 

Polecana/Omawiana książka: 

DAGMARA BOŻEK: POLARNICZKI. Zdobywczynie 

podbiegunowego świata. MANDO1, Kraków 2021. 

 

 

W niniejszym odcinku omawiamy książkę, która pojawiła się na rynku w tym roku,  

a zatem to absolutna nowość. 

Nie ma prawie zawodu czy działalności, w której nie uczestniczą kobiety. W tym 

wypadku chodzi o wyprawy do krainy zimna – np. w okolicach bieguna północnego 

lub południowego. Znane są informacje o zdobyciu wszystkich gór świata,  

o częstym uczestnictwie kobiet w różnych wyprawach i trekkingach. Do tej pory 

niewiele mówiono o wyprawach w rejony biegunów ziemi. Charakterystycznym 

elementem takich wypraw jest brak możliwości powrotu w dowolnej chwili czasu 

oraz brak kontaktu. Nie kursują regularnie, ani samoloty, ani statki. 

 
1 https://wydawnictwomando.pl/; o wydawnictwie. 

https://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/19215/mando/ksiazki
https://wydawnictwomando.pl/
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Kolega ze studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (około roku 1979) pojechał 

na badania podbiegunowe na 9 czy 10 miesięcy. Gdy wrócił koleżanka, która się  

z nim przez kilka lat spotykała była już zamężna z kimś innym, uznała widocznie 

decyzję wyjazdu jako obrazę! 

Inną sprawą jest zdrowie. W razie ciężkiej choroby, wymagającej pomocy szpitalnej 

grozi śmierć2. Grożą też wypadki, gdyż nie ma znakowanych szlaków oraz można 

być zaatakowanym przez niedźwiedzia polarnego3 lub inne zwierzę. Mimo tych 

zagrożeń, kobiety uczestniczą w takich wyprawach. 

Omawiana książka ma 304 strony. Miękkie okładki mają skrzydełka. Na 

wewnętrznych stronach okładek z przedłużeniem na skrzydełka – mamy mapy: 

Spitsbergenu oraz okolicznych wysp. Podano nazwy oblewających go mórz np. 

Grenlandzkie, Barentsa i Norweskie. Na mapie zaznaczono 5 polskich stacji 

polarnych – w części końcowej eseju zamieszczony tzw. „printscreen-y” stron  

o tychże instytucjach. Na drugiej wkładce mamy mapę bieguna południowego wraz 

z całą Antarktydą! Na okładce tylnej jest m.in. pochlebna opinia Marka 

Kamińskiego4. Na tylnym skrzydełku mamy zdjęcie Autorki książki i kilka danych  

o Niej, można się dowiedzieć iż sama była uczestniczką dwóch wypraw polarnych.… 

To gwarantuje entuzjazm, fachowość oraz rzetelność. Autorka kontaktowała się  

z wieloma Bohaterkami książki, wzajemnie mogły się uważać za koleżanki. 

Jak zwykle w wypadkach „składanek” nie wypisuje się w esejach całej listy postaci. 

Kto chce może sięgnąć do oryginału, a warto. Zamieszczono ok. 20 czarno-białych 

zdjęć bohaterek. Każdy rozdział ma stronę tytułową z mapą okolic polarnych. 

 
2 https://dziennikpolski24.pl/zmarl-maciej-hagowski-zakopianczyk-bioracy-udzial-w-misji-na-
antarktydzie/ar/c1-15153752; informacja o śmierci uczestnika wyprawy. 
 
https://wyborcza.pl/7,75400,24804071,polarnicy-ania-i-michal-zgineli-w-jednym-z-najpiekniejszych.html; 
wypadek polarników. 
3 https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/atak-niedzwiedzia-polarnego-na-polu-namiotowym-zginal-mezczyzna-
4957129; śmierć zadana przez niedźwiedzia. 
 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Kami%C5%84ski_(podr%C3%B3%C5%BCnik); o podróżniku. 

https://dziennikpolski24.pl/zmarl-maciej-hagowski-zakopianczyk-bioracy-udzial-w-misji-na-antarktydzie/ar/c1-15153752
https://dziennikpolski24.pl/zmarl-maciej-hagowski-zakopianczyk-bioracy-udzial-w-misji-na-antarktydzie/ar/c1-15153752
https://wyborcza.pl/7,75400,24804071,polarnicy-ania-i-michal-zgineli-w-jednym-z-najpiekniejszych.html
https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/atak-niedzwiedzia-polarnego-na-polu-namiotowym-zginal-mezczyzna-4957129
https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/atak-niedzwiedzia-polarnego-na-polu-namiotowym-zginal-mezczyzna-4957129
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Kami%C5%84ski_(podr%C3%B3%C5%BCnik)
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Książka jest zatem starannie wydana, jej szata graficzna dodaje całości smaczku 

podróżniczego. 

Na początku mamy historię wypraw oraz dane o uczestnictwie kobiet. W 1912 roku, 

na statku „Swiataja Anna”, w krainę lodów popłynęła Jereminija Żdanko – jako 

sanitariuszka, będąc córką carskiego generała. Z wyprawy ocalały tylko 2 osoby, 

załoga opuściła statek, który utkwił w lodach. Ocaleni opowiedzieli o bohaterskiej 

postawie uczestniczki, która zawsze pomagała potrzebującym, ale została gdzieś  

w śniegach i lodach. Jako pierwsza polska polarniczka – wymieniona jest Aniela 

Kozłowska (rok 1933). Pierwsza Polka na Antarktydzie to Alina Centkiewiczowa. Gdy 

eseista chodził do szkoły lekturą były jej opowiadania o Eskimosach. Ja byłem pod 

ich urokiem, informowały, że inni ludzie mają inne obyczaje i żyją w zupełnie innych 

warunkach środowiska. Kolejna Bohaterka Anna Jakubiec-Puka, o uroczym 

pseudonimie Pirania, wspomina (str. 49-50), iż w czasie Jej wyprawy 

przeprowadzono w warunkach polarnych 3 operacje: m.in. 22 grudnia 1978 roku 

dokonano wycięcia wyrostka robaczkowego u jednego z uczestników. Skład 

zespołu operacyjnego był następujący: lekarz, psycholog, ichtiolog i nasza 

Bohaterka (biochemik, ale ukończyła także medycynę). Pacjent szybko wyzdrowiał. 

Pozostałe operacje także się udały, a ona asystowała jeszcze przy drugiej. 

W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku, było już 5 polskich stacji polarnych 

i ten zestaw do dziś istnieje i działa. Dodatkowo w okolicach bieguna południowego, 

na Wyspie Króla Jerzego działa szósta stacja im. Henryka Arctowskiego.  

Jak wynika z treści książki Autorka spotykała się z większością Bohaterek osobiście, 

a z niektórymi on-line. Na przykład z Bożeną Noryśkiewicz – za pomocą 

współczesnych mediów. Pewnym problemem było zostawienie w domu męża  

z dwoma córeczkami. Dali radę, do kamery podchodzi jedna z córek dodając iż  

w szkole (po nieobecność mamy) zrobiła referat o wyprawach polarnych. 

Bohaterka mimo upływu lat pokazuje do kamery sweter z wyprawy. 
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Prawie wszystkie Panie brały udział w wyprawach jako pracownice naukowe swoich 

instytucji, przygotowując doktoraty lub habilitacje. Wyjątkowo zdarzały się sytuacje, 

że towarzyszyły mężom naukowcom, ale także wtedy pracowały naukowo. 

Opisane są sytuacje trudne, grożące utratą życia np. urwał się silnik z łodzi, 

uczestniczka wyprawy „wyskoczyła” w górę, bo łódź wpadła w chybotanie – gdyby 

wpadła do lodowatej wody to śmieć. Koledze nie udało się wyciągnąć silnika. Gdy 

nie wrócili po kilku godzinach, ruszyła wyprawa ratunkowa, która zakończyła się 

pomyślnie. W tych okolicach jest albo noc albo dzień polarny. Wyprawy północne 

organizowane są latem w czasie dnia polarnego. 

Jest wiele krótkich opisów badań: roślinność, zmiany temperatur, ciśnienie, 

wilgotności, analiza składu wody np. str. 73 Pani Anna Kszyszowska-Waitkus – 

zdjęcie – podpis: „podczas pomiaru infiltracji gruntów”;  str. 190-191 zdjęcie 

rozkładowe, podpis: Marta Markowska (obecnie Potocka) podczas nurkowania  

w Zatoce Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego” – absolutny odlot. 

Inne zdjęcie- str. 220, Joanna Perchaluk pedałuje na unieruchomionym rowerze…, 

aby nie przymarzł do podłoża wyłożono jakąś matę, wokół do końca horyzontu lody 

i woda. 

 

       O Annie Kołakowskiej przeczytamy w rozdziale „Zimowniczka numer jeden” – 

na stronach 87-96. W tym wypadku Autorka informuje, iż przeprowadziła  

z Bohaterką rozmowę za pomocą mediów elektronicznych. Zdjęcie Bohaterki mamy 

na str. 90, a w podpisie rok 1983 lub 1984, bo zdjęcia od razu nie podpisano, nie było 

aparatów cyfrowych, czy film wrócił do wywołania do Polski? Gdy w 1983 wyruszyła 

w okolice bieguna południowego miała  już stopnie naukowe dr hab., a pracowała 

Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. Zgodziła się na wyprawę po długim 

namawianiu, i nigdy tej decyzji nie żałowała. Uczestnikiem był również Jej mąż. 

Stroje zimowników były standardowe, z lat osiemdziesiątych. Miała pokój własny, 

była ogólna suszarnia, ale część garderoby intymnej suszyła wyłącznie w pokoju. 

[…] „Brak odpowiedniego kremu, przepłaciła odmrożeniami twarzy, których skutki 

dokuczały Jej długo po powrocie do kraju”.  W tym czasie jeden z kolegów eseisty 
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wybrał się w Himalaje, dla treningu poszli wcześniej w Niżne Tatry w Słowacji, 

pewien inny kolega odpadł z wyprawy, bo „na treningu” odmroził palce tak solidnie, 

iż trzeba mu było pomagać przy czynnościach fizjologicznych. Palce po powrocie 

uratowano, ale Himalaje go ominęły.  

Po latach okazało się, że jeden z uczestników/polarników był donosicielem SB i po 

latach Bohaterka dotarła do jego dokumentów na Jej temat, ale także na innych 

uczestników wyprawy. W Jej wypadku była to m.in. „gloryfikacja polityki zachodu” 

oraz zakończenie „najsmutniejsze jest to, że taka osoba prowadzi zajęcia  

z młodzieżą”.  Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983, zapewne wyjechali na 

wyprawę wcześniej. Nie było konsekwencji donosu, podobnie jak na innych 

uczestników, którzy pojechali na następną wyprawę, jak i Ona. W innych wyprawach 

żołnierze WP uczestniczyli oficjalnie w wyprawach jako radiotelegrafiści. Czy dzisiaj 

jest tam zasięg Internetu?? Pewnie tak.   

Prof. dr hab. Anna Kołakowska to wybitna naukowczyni w zakresie chemii  

i biologicznej roli lipidów. Była pierwszą kobietą, która zimowała w Polskiej Stacji 

Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego w ramach 8. Wyprawy Antarktycznej  

w latach 1983-1984. Sprawdziła się, po powrocie do kraju usłyszała, że „stacja stoi 

przed nią otworem”. Nie czekała na ponowne zaproszenie i jej nazwisko znów 

pojawiło się w składzie grupy zimującej w ramach 10. Wyprawy Antarktycznej 

niecałe dwa lata później. Zatem w 1986 znów była w krainie śniegu  i  lodu. 

Zdjęcia Bohaterki na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce wykonywał  mąż Pani Anny 

prof. dr hab. inż. Edward Kołakowski. Ona tytuł profesora otrzymała w 1990 roku, a 

w 2002 nagrodzoną Ją Zachodniopomorskim Noblem. 

W książce mamy sylwetki kilkudziesięciu polskich polarniczek, każda postać jest 

wyjątkowa, urzekająca, ciekawa. 

Ta lektura to po prostu „mus5”.   

 
5 Jak mus to mus, Watsonie.   Needs must when the devil drives, Watson. Tłumaczenie ze strony internetowej. 

https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/jak+mus+to+mus;  

https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/must+when+the+devil+drives
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/jak+mus+to+mus
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LINKI 

1. https://www.facebook.com/polarniczki/posts/244175850522286/; polarniczki; 

2. https://medianarodowe.com/2021/02/05/ekspansja-polakow-na-antarktydzie-powstanie-

nowa-baza-polarna/; plany polskiej bazy polarnej; 

 

3. https://www.muzeumbadanpolarnych.pl/; w budowie, w przygotowaniu, ale strona www już 

jest. W PUŁAWACH w woj. Lubelskim. Są już dziś (11.12.2021) zdjęcia z lat 1930-tych. 

 

4. https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2840543,Polscy-naukowcy-po-40-latach-

wracaja-na-Antarktyde; ciekawe wiadomości oraz podcast. 

 

5. https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/polski-dom-pod-biegunem-od-55-lat-poznaj-historie-

polskiej-stacji-polarnej-4879668; zdjęcia z polskiej stacji na Spitzbergenie.  

 

6. https://turystyka.wp.pl/tak-sie-mieszka-pod-biegunami-przygoda-na-cale-zycie-

6334545723582593a; turyści w kraju lodu i śniegu. 

 

7. https://testy.eduscience.pl/artyku%C5%82y/czy-w-polskiej-stacji-polarnej-hornsund-jada-

si%C4%99-%C5%9Bwie%C5%BCe-bu%C5%82eczki; informacje o jedzeniu, nie ma supersamu, 

nie chodzą po bułeczki. 
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Wybrane strony internetowe 

 

Ze strony Wydziału… 

 

Strona Stacji UMK na Spitsbergenie. 
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LUBLIN 

 

http://geografia.umcs.lublin.pl/wyprawy/;  

 

 

http://geografia.umcs.lublin.pl/wyprawy/
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IGF Instytut Geofizyki w Warszawie  

 

Stacja HORSUND 

Na stronie zamieszczono kronikę wypraw, zdjęcia i składy osobowe poszczególnych załóg, generalnie 

„kopalnia wiedzy”. 

WROCŁAW 
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POZNAŃ /na stronie można wybrać jeden z 5 widoków wyspy/ 
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Bielsko-Biała – element świątecznej dekoracji miasta 

 

Zdjęcie: Stan Zawiślak 


