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Niniejsza publikacja podsumowuje cykl warsztatów herstorycznych organizowanych przez
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku od listopada do grudnia 2022 roku, skierowany do
nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 Szukałyśmy odpowiedzi na pytania, które już wcześniej na gruncie polskim zadała m.in. Anna 
Kowalczyk w książce Brakująca połowa dziejów. To tej książce projekt zawdzięcza swoją nazwę. Jaki 
procent podręcznikowych opowieści o czasach minionych zajmują opisy bitew i wojen, a ile jest w nich 
miejsca na historię życia prywatnego, społecznego i gospodarczego? Gdzie podziały się te wszystkie 
kobiety, które były tu przed nami? Dlaczego prawie nic nie wiemy o historii połowy wszystkich ludzi na 
ziemi?   
 
Wszechstronne warsztaty herstoryczne (gra słów z języka angielskiego – od her-story, „jej historia”, 
zamiast konwencjonalnej his-story, „jego historia”) poprowadziły wybitne znawczynie tematu  
i działaczki, historyczki, trenerki, pedagożki, aktywistki, publicystki: Anna Kowalczyk, Katarzyna 
Dworaczyk, Agnieszka Jankowiak-Maik (Babka od histy), prof. Iwona Rutkowska-Chmura, Anna  
Zielińska-Fedoruk oraz Anna Miler.  
 

Projekt składał się z serii warsztatów i spacerów po Gdańsku śladami kobiet, podczas których
uczestniczki - i uczestnik - zapoznały się z różnymi metodami i narzędziami przydatnymi  
w nauczaniu historii oraz przedmiotów humanistycznych. A następnie opracowały propozycje 
własnych projektów herstorycznych, przykładowe scenariusze zajęć do realizacji w szkołach, 
opisały także swoje doświadczenia i działania, które okazały się praktykowaniem herstorii. Niniejsza 
publikacja służy zapoznaniu się z tymi inicjatywami, pozwala też czerpać wiedzę i inspirację  
z zaprezentowanych tu treści – projekty i perspektywy trójmiejskich nauczycielek i nauczyciela 
poprzedzają teksty autorstwa prowadzących warsztaty specjalistek z Fundacji Muzeum Historii 
Kobiet oraz projektu Metropolitanka, poświęconego herstoriom Gdańska i Pomorza.  

Mamy nadzieję, że ta niewielka książeczka stworzona wspólnymi siłami posłuży innym szukającym 
„brakującej połowy dziejów” oraz zainspiruje do działań na rzecz historii przemilczanych, 
wykluczanych, niedopowiedzianych i tych jeszcze nieopowiedzianych.

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska 
w ramach programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK. 4
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Anna Kowalczyk, Muzeum Historii Kobiet 
dziennikarka, autorka książki  
Brakująca połowa dziejów

    Herstoria nad Wisłą, 
czyli jak dzisiaj piszemy 
historię Pol(s)ki?



 
 
 
 
 
 
 
„Historia bez kobiet byłaby raczej niemożliwa”1 – pisała przed półwieczem Michelle Perrot,
francuska pionierka badań nad dziejami kobiet. A jednak w polskiej szkole trzeciej dekady XXI wieku 
uczenie historii tak, jakby istniała jedynie połowa ludzkości, nadal jest na porządku dziennym i mało 
kogo dziwi czy oburza.  

Jak wykazały pionierskie projekty badawcze „Niegodne historii”2 oraz „Gender w podręcznikach”3, 
szkolna narracja podręcznikowa konsekwentnie pomija zasługi, udział czy choćby elementarną 
obecność kobiet w dziejach w stopniu trudnym do wyobrażenia. Wątki  i postaci kobiece pojawiają 
się sporadycznie, zwykle w charakterze „ciekawostek”, a nawet te nieliczne bohaterki podręczników, 
które wymieniane są z imienia i nazwiska, przede wszystkim są czyimiś matkami czy żonami. Zwykle 
jednak stanowią bezwolne i bezimienne tło. Setki pokoleń kobiet, nawet tych wybitnych i bez  
wątpienia zasłużonych, ich życiorysy, osiągnięcia i realia życia pozostają absolwent(k)om polskiego 
systemu edukacji nieznane. Zapytani i zapytane zaś o bohaterki naszej historii, czy nawet koleje 
losów naszych najbliższych przodkiń, wymownie milczymy i odwracamy wzrok. Aż wreszcie komuś 
przypomni się dyżurna  Curie-Skłodowska.  

Nie lepiej jest z publicznym upamiętnianiem postaci kobiecych – ledwie kilka procent polskich ulic 
nosi imię kobiety, ledwie dziesięć procent polskich szkół ma patronkę, na kartach polskich  
paszportów nie znalazło się miejsce nawet dla jednej zasłużonej bohaterki,  a dopiero w roku 
2025/2026, w dwadzieścia lat po denominacji, doczekamy się być może pierwszej i jedynej kobiety 
na banknocie. Tysiączłotowym i akurat w tym czasie, gdy większość Polaków i Polek przechodzi 
na płatności bezgotówkowe. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018, 
obchodzona i celebrowana z pompą również w polskich szkołach, na poziomie obchodów  
państwowych całkowicie zignorowała zasługi polskich patriotek i społeczniczek, a przypadająca  
w tym samym roku setna rocznica uzyskania przez Polki praw obywatelskich, gdyby nie oddolne 
inicjatywy lokalne – nie zostałaby w ogóle odnotowana. 
 
Tymczasem konsekwencje nieobecności zasług i dokonań kobiet w pamięci zbiorowej są
niebagatelne dla naszego „tu i teraz”. „Nie ma kobiet, ponieważ nie ma kobiet” – tłumaczą to
zjawisko eksperci dywagujący, jak wreszcie skończyć z miażdżącą dysproporcją płci  w polityce, na 
wysokich stanowiskach czy w zawodach związanych z prestiżem i wysokim wynagrodzeniem.  
Dopóki za główny obowiązek i naturalne powołanie kobiet będziemy uznawać nieodpłatną pracę 
opiekuńczą i domową, nigdy nie przezwyciężymy nierówności pomiędzy płciami, a rynek pracy 
zawsze już będzie faworyzował mężczyzn, pomimo że to przecież kobiety stanowią tę lepiej  
wykształconą połowę społeczeństwa. „You can’t be what you can’t see” – wołają edukatorzy  
i edukatorki pracujący z dziewczynkami, których horyzont marzeń i aspiracji sięga zazwyczaj tylko 
tam, gdzie mogą one dostrzec znajome wzorce. Tracimy na tym wszyscy.
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Nie tylko dziewczynki bojące się marzyć. I nie tylko kobiety przyjmujące za pewnik, że wysokie  
pensje i stanowiska są zarezerwowane dla ich kolegów, one zaś mają monopol  na wywiadówki,  
klasowe urodziny i urlopy na żądanie, gdy dzieci zachorują. Tracą także chłopcy poddawani bez 
ustanku presji osiągnięć, które uczynią z nich „prawdziwych mężczyzn”. I mężczyźni, których  
wartość mierzona jest głównie na skali posiadanej władzy, statusu i stanu konta.  

Herstoria uczy kwestionować ten porządek. I stawia status quo pod znakiem zapytania. Dlatego  
właśnie jest tak potężnym narzędziem społecznej zmiany.  

Cykl warsztatów „Brakująca połowa gdańskich dziejów” pokazał, jak wiele inicjatywy, odwagi  
i samozaparcia wymaga od nauczycielek i nauczycieli włączanie opowieści  o kobietach do  
codziennej pracy dydaktycznej, a jednocześnie, że to już się dzieje i przynosi wspaniałe owoce.  
Bo z jednej strony wciąż nie brak sceptyków gotowych wykpić sam pomysł, aby kobietom  
w dziejach należało poświęcić więcej uwagi. „A może Kopernik też była kobietą?” – usłyszała każda  
i każdy, kto choćby dotknął tematu herstorii w swojej szkole. Podstawa programowa oraz tradycyjna 
polityczno-militarna narracja historyczna także nie ułatwiają zadania. Trudno wszak obronić tezę  
o konieczności mówienia o kobietach  w historii, gdy ta historia to niemal wyłącznie daty bitew  
i wojen oraz nazwiska królów  i generałów. Dostrzeżenie, że to coś znacznie więcej – także dzieje 
edukacji i pracy, medycyny, higieny, kultury, sztuki, gospodarki, społeczeństw czy całej arcyciekawej 
sfery prywatności – wymaga intelektualnej odwagi i wyjścia poza znane, obowiązujące ramy. I wciąż 
jest nadobowiązkowe.  

A jednak wystarczy tylko dostrzec ten brak. Zauważyć, że historia pomijająca dzieje połowy
ludzkości jest nie tylko ułomna i niepełna, ale też wypaczona, żeby nie powiedzieć wprost:
zakłamana. Odtąd już zawsze i na zawsze zadaje się to jedno fundamentalne pytanie:  „A co wtedy  
robiły kobiety?”. I nawet jeśli podstawa programowa jest sztywna, a pewne lektury  i tematy żelazne 
– ta zmiana perspektywy pozwala dosłownie z dnia na dzień zobaczyć wszystko w nowym świetle. 
Oraz spojrzeć nie tylko na historię, ale i na współczesność inaczej, pełniej, świadomiej. Świetnie 
opowiedziała o tym jedna z uczestniczek warsztatów, która zwróciła swoim uczniom i uczennicom 
uwagę na wiek Mickiewiczowskiej Zosi  w chwili zaręczyn z Tadeuszem. Odkrycie, że panna  
Horeszkówna miała wówczas zaledwie czternaście lat, stało się kanwą głębokiej i ważnej rozmowy  
o historii emancypacji kobiet,  o ich długiej i wyboistej drodze do prawa do edukacji czy  
samostanowienia. Ale też o dziejach aranżowanych małżeństw i o granicach władzy rodzicielskiej. 
Rozmowy ważnej nie tylko dla dziewczynek w klasie.  

Pomimo prawie czterech dekad rodzimych badań nad historią kobiet, pomimo setek publikacji  
i opracowań naukowych oraz rosnącej popularności inicjatyw i książek herstorycznych polska szkoła 
dopiero odkrywa dzieje połowy ludzkości. I to bynajmniej nie dlatego, że autorzy i autorki  
podręczników czy podstawy programowej odrobili lekcję włączającej, różnorodnej  
i antydyskryminacyjnej edukacji. Bo wciąż jej nie odrobili4.  Dzieje się to dlatego, że lekcję tę  
odrobili sami uczniowie i nauczyciele. A przede wszystkim uczennice i nauczycielki.
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To one chcą uczyć i uczyć się o sprawach i postaciach, które mają dla nich znaczenie i które mogą 
wreszcie jakoś odnieść do własnych doświadczeń i wartości. Na których mogą się wzorować  
i którymi mogą się inspirować. To one czytają i piszą, malują i upamiętniają swoje bohaterki  
w szkolnych gablotkach, gazetkach, grach planszowych, stronach www i w social mediach. To one 
zwiedzają miasta i zabytki śladami kobiet, nierzadko odkrywając to, czego jeszcze nikomu dotąd  
odkryć się nie udało. Bo też i mało kto próbował. To one wreszcie zapisują wspomnienia swoich babek, 
matek i ciotek, ocalają ich archiwa i pamiątki, podczas gdy one same nigdy o swoją spuściznę nie dbały. 
Bo własne życie żadną miarą nie wydawało im się materiałem zasługującym na miejsce  
w historii. Tej jedynej słusznej. Tej przez wielkie H.  

Gdańsk, zwłaszcza dzięki działalności grupy Metropolitanka, swoją lekcję herstorii od lat
systematycznie odrabia. Dzięki mozolnej pracy pomorskich herstoryczek Trójmiasto może się
pochwalić jedną z najbardziej imponujących baz wiedzy o dziejach i zasługach kobiet  w regionie.  
Oraz licznymi atrakcyjnymi formami upamiętnienia ich zasług i życiorysów.  To prawdziwy skarbiec,  
z którego należy czerpać garściami. Uczestniczki i uczestnik warsztatów „Brakująca połowa gdańskich 
dziejów” są już herstorią ukąszeni, a to proces nieodwracalny. Na kartach tej publikacji dzielą się tym, 
co już im się udało, i snują śmiałe plany na przyszłość. Praca nad zapełnieniem  
„brakującej połowy dziejów” trwa i jeszcze długo się nie skończy. Ale im mniej brakuje, tym lepiej dla 
nas wszystkich. Bo historia bywa nauczycielką życia. Ale tylko pod warunkiem, że pozna się ją  
naprawdę. A nie tylko w połowie.

 
 
 
 

 
Bibliografia 
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abnegaci

 cyniczna Klaudia nie chce iść 
do liceum          marzy jej się praca konduktorki
 jest bardzo inteligentna nie bierze udziału  
w wyścigu najlepszych ocen dyplomów szkół   głupot
 Klaudia jest sancho pansą
i nie chce walczyć z wiatrakami aż miło patrzeć na taką
 szkołę z beczki diogenesa

Łukasz Kamiński

bez przecinków kurwa 

biorę udział w konkursie olimpiadzie   
po chwili jestem allahem hitlerem w   
siódmej klasie przygotowuję tablicę   
o skłodowskiej-curie na przerwie chcę  
 sprawdzić pracę domową ale jest tam  
 cyrankiewicz a ja mam odruchy   
wymiotne w końcu lekcja o mickiewiczu   
tuwimie i mogę jechać do domu

Łukasz Kamiński
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        Herstoryczne początki 
i mania rejestracji losów

Katarzyna Dworaczyk, Muzeum Historii Kobiet 
terapeutka, mediatorka i herstoryczka
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„Nieprzychylny kobietom dyskurs fasonował ich «cywilizacyjne opóźnienie» przez wieki. Bycie  
kobietą w sensie historycznym łączy się z wielką dozą poniżania i przemocy. A jednak kobiety,  
pomimo to, walczyły o swoje prawa i osiągały wielkie sukcesy. Ich głos, uciszany i wyciszany przez 
kulturę, ciągle się przebijał. Kobiety zawsze tworzyły historię, ale nie miały reprezentacji. Ich  
obecność znajdowała się poza kadrem. W feministycznej antropologii mówimy często o «białym 
atramencie», który symbolizuje białe plamy historii, tej najbardziej znanej, skupionej na męskiej 
przemocy i pozbawionej kobiet. Ale też rodzaj niewidzialnego śladu, który domaga się rekonstrukcji. 
Kolor biały odsyła do metafory «macierzyńskiego mleka», które symbolizować może eksploatację 
reprodukcyjnej (czy seksualnej) roli kobiety, nieodpłatną pracę opiekuńczą czy emocjonalną dla  
dobra rodziny czy wspólnoty. Każda epoka wytwarzała własny ideał kobiecości, który był  
represyjnym wzorcem negującym rzeczywiste doświadczenie kobiet. Ale jedna rzecz pozostaje
wspólna – jeżeli istnieje coś takiego jak «wieczna kobiecość», ów tak uwielbiony przez epokę  
fin de siècle’u motyw, to oznacza on nie tyle seksualną, uniwersalną esencję kobiety, wymyśloną  
w ramach męskich potrzeb i projekcji. Ale konsekwentnie cechujący kulturę patriarchalną zbiór 
metod umniejszania i osłabiania możliwości intelektualnych, sprawczych i twórczych kobiet”. 

Bardzo lubię ten fragment wstępu Agaty Araszkiewicz do mojej książki Herstoria 1918/1919,  
głównie dlatego, że kładzie nacisk na to, że kobiety mają swoją herstorię, ale nie jest ona  
przedstawiana, ważna, uhonorowana, w jakikolwiek sposób obecna, czy to w podręcznikach historii, 
czy w rodzinnych rozmowach „przy stole”. Historie rodzinne, które pamiętam ze swojego  
dzieciństwa, to te o pradziadku, który w trakcie wojny budował stocznię w Szkocji i mieszkał  
z francuską pielęgniarką, która się w nim zakochała. O drugim pradziadku, który zginął podczas  
torpedowania statku, gdy z resztkami armii Andersa wracał do kraju, o dziadku, którego pobili  
w Rosji, i o tym, ze strony mamy, który był dyrektorem domu dziecka, mówił w kilku językach  
i z dziedzicem w karty grywał. 

A kobiety? Nic, do momentu, aż moja nauczycielka w podstawówce zadała nam przyniesienie 
spisanych wspomnień swoich dziadków (dziadków, czyli babć i dziadków). Jako że obaj moi 
dziadkowie już nie żyli, poprosiłam babcię o jej wspomnienia. To, co zaczęła mi opowiadać na 
temat czasów przedwojennych, czasów wojny i powojennych, było jak kilka filmów przygodowych, 
przeplatanych sensacją i dramatem. Poprosiłam babcię, by spisała wszystkie te historie dla mnie i dla 
całej naszej rodziny. Były tak fascynujące, że pomyślałam: jakie moje życie jest nudne w porównaniu 
ze schodzeniem do schronów, uciekaniem przed łapanką, wygrzebywaniem swojego zdjęcia 
komunijnego ze zniszczonego warszawskiego budynku. Potem poprosiłam drugą babcię, która 
spędziła życie w południowo-wschodniej Polsce, tam też było wiele śmiesznych i strasznych historii. 
Mam kilkanaście notesów. To jest herstoria mojej rodziny.
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Pamiętam ten lęk, który miałam w sobie: a co by było, gdybym ich nie zapytała? Można powiedzieć, że 
właśnie przez ten lęk jest we mnie jakaś przesada w potrzebie zapisywania, rejestrowania  
ludzkich losów. Te spisane losy są jak islandzkie sagi, które zapamiętywały i spisywały właśnie  
kobiety po to, by rodziny znały historię swojego rodu. 

Gdy będąc dzieckiem, przyglądałam się obcym ludziom, zastanawiałam się, jakie historie, opowieści 
niosą. To było oczywiste, że wszyscy ludzie są pełni fascynujących opowieści. Kim zostałam?  
Terapeutką, nikt nie jest bliżej ludzkich historii, tych intymnych, nie tych z podręczników. 

Po spisaniu historii babć zaczęłam spisywać historie mieszkańców miast, babć, które przeżyły  
II wojnę światową, historie postaci znanych i mniej znanych. Każdy z tych projektów powstał  
z niezgody na męskocentryczne opowieści, z niechęci do tego, jak gloryfikowane są polityka i wojny,
a deprecjonowane mikrohistorie i przekazy intymne i pamiętnikarskie. Moje głębokie  
niezadowolenie pojawiło się, gdy podczas obchodów stulecia niepodległości od banerów po  
etykiety piwa patrzyły na mnie wyłącznie męskie wizerunki i płynęły przekazy o bohaterskich  
czynach walecznych przodków, nie przodkiń. Złożyłam więc projekt napisania komiksu  
o Piłsudskim, ukazując losy towarzyszących mu kobiet, matki, żon, córek. Odrzucony. Złożyłam ten 
projekt jeszcze raz w moim mieście, do wydziału kultury. Został odrzucony ze względu na brak  
konkretnego rysu wielkopolskiego. I w tym miejscu się zatrzymajmy. Co teraz? 

Można się obrazić, zdenerwować, poddać, wykrzyczeć, nakarmić myślą „nikt nie rozumie mojej  
genialnej idei” albo „może to nie jest dobry projekt”... dodajcie tutaj to, co Was spotkało.
Ale prawdziwie produktywnym i pełnym sprawczości działaniem będzie tylko i wyłącznie poproszenie 
o ewaluację, ocenę merytoryczną projektu. Ona pokaże Wam, co warto w nim poprawić. W moim 
projekcie zabrakło lokalności, postaci Wielkopolanek. Podziękowałam za cenne wskazówki,  
pomyślałam, że faktycznie, dlaczego moje miasto ma finansować opis dziejów osób, które nie mają 
prawie nic wspólnego z Poznaniem? Nie wiem jak Wy, ale ja nie znajduję powodów. Poprawiłam 
projekt, dodałam postaci związane z Poznaniem i otrzymałam dofinansowanie najpierw na  
stworzenie wystawy plenerowej, a potem trzy razy więcej pieniędzy na napisanie książki  
przedstawiającej wkład kobiet w odzyskanie niepodległości.
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Ewaluacja jak rosyjska granica 

Przejście przez ewaluację, krytykę i odrzucenie przypomina przejście przez rosyjską granicę. Skąd to 
porównanie? Pamiętam, jak najpierw starałam się o wizę, potem wypełnialiśmy mnóstwo formularzy 
w języku rosyjskim, przejście było kilkuetapowe, wyciągaliśmy wszystko z samochodu, a gdy już  
witaliśmy się z gąską, okazało się, że zaparkowaliśmy za linią zamiast przed, i pan z ostrą bronią głośno 
nas pouczał. Co zrobił kierowca? Powiedział: „Dziękuję, że zwrócił mi pan uwagę, następnym razem 
będę wiedział i zaparkuję właściwie”. Mistrz. Możemy mieć genialny pomysł, ale jednocześnie musi on 
się wpisywać w formularze i wyznaczniki konkursowe. 

Odmowa jest trudna do przyjęcia i jeśli nie spróbujemy znów, nie ma szansy na realizację. Moje  
doświadczenie jest takie, że urzędnicy bardzo chętnie pomagają w wypełnianiu celów mierzalnych  
i niemierzalnych, w sprawdzeniu budżetu, w redagowaniu syntetycznego opisu zadania. Moje  
doświadczenie jest też takie, że niewiele osób korzysta z tego wsparcia, a spotkania dotyczące  
wypełniania wniosków nie mają listy oczekujących. A szkoda. Wielokrotnie składałam projekty,  
które były wcześniej odrzucone, uzupełniając je o wskazówki otrzymane w ewaluacji. Próbowałam 
znów i znów. Nie przepadam za  generalizacjami, ale ta pasuje. Wyobraźcie sobie chłopaka, który 
zagaduje trzydzieści sześć dziewczyn w barze, i dziewczynę, która siedzi i łapie kontakt z jednym 
facetem, on uśmiecha się, ale potem rozmawia z kimś innym, ona przez chwilę jeszcze dopija piwo, 
rozgląda się, a potem wychodzi w poczuciu, że błędem było tu przychodzić. Kto ma większą szansę 
na sukces? Ona doświadczyła odmowy tylko raz tego wieczora, on być może ponad trzydzieści razy, 
ale w końcu jakaś dziewczyna zaczęła rozmawiać i coś tam się zaczęło dziać. Tak samo jest  
z wnioskami :-). 

Cel 

Dobrze jest wiedzieć, dlaczego robimy herstorię. Po co i dla kogo, na jaką zmianę mamy nadzieję? Dla 
mnie herstoria to zmiana społeczna i uzdrowienie, chociażby przez poczucie wspólnoty losów. Nie 
tylko ja miałam ojca alkoholika, przeżyłam biedę, zajmowałam się rodzeństwem, musiałam od dziecka 
pracować, czułam się niewidzialna, nie tylko ja doświadczałam przemocy rówieśniczej,  
w domu, nie tylko ja byłam molestowana, poniżana, nie tylko ja utknęłam w byciu idealną córeczką, 
perfekcyjną żoną, nie tylko ja czułam, że muszę być inteligentna, piękna, nie tylko ja nie mogłam 
skupiać się na wyglądzie, musiałam czytać lektury z samymi męskimi postaciami, nie tylko ja...  
można wymieniać i wymieniać. Wspólnota losów, to #metoo naszych czasów. Uzdrawia, pozwala 
znaleźć więź i ukojenie. A jaki jest Wasz cel?

Jak się przygotować? 

Pytanie, co masz na koncie, jakie są Twoje wcześniejsze projekty, działania etc. Każda praca,  
współpraca, działanie ma znaczenie. Nie wszystko musi być wysokobudżetowe. Jeśli pójdziesz do 
szkoły poprowadzić zajęcia na podstawie książki Opowieści na dobranoc dla młodych  
buntowniczek, to to jest twoje edukacyjne działanie równościowe w placówkach edukacyjnych. 
Zgadza się? Pamiętam, jak nauczycielka przedszkolna opowiadała rodzicom, że dzieci dziś ćwiczyły 
aparat wzrokowo-ruchowy. Czyli układały puzzle. Mam nadzieję, że rozumiecie. Blog, wpisy na FB, 
Instagramie, podcast, wszystko ma znaczenie.
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Budżet, czyli ile Twój niemierzalny pomysł wprowadzający zmianę społeczną będzie 
kosztował 

Potrzebujecie konkretnego zestawienia kosztów, wydatków, wyceny swojej pracy, czy to jako  
koordynatorki, czy pomysłodawczyni. Przygotujcie to, tylko bardzo Was proszę, żeby to nie była 
najniższa krajowa lub jeszcze gorzej. To Wasz wkład własny. Ceńcie się. Jeśli na tym zarobicie  
– świetnie! Będziecie miały na projekt, którego nikt nie będzie chciał sfinansować, albo  
odpoczniecie na wakacjach. 

Gdzie znaleźć informacje o konkursach? 

Witkac, rady osiedla, konkursy, festiwale, oddolne i lokalne działania, Fundusze Norweskie.  
Praca dla fundacji i z fundacjami, stowarzyszeniami, Open Call... Często to nie brak finansów, czasu, 
wsparcia czy zasobów stoi na drodze naszym działaniom, lecz nasze przekonania. Doświadczam 
dwóch podejść. Albo: „zrobię warsztat, zanim skończę czytać książkę o tym, jak to zrobić”, albo:  
„nigdy nie będę wystarczająco przygotowana, by to zrobić”. Oba nie są wspierające, ale pierwsze 
przynajmniej daje efekt końcowy, a nie pozostaje wyłącznie w sferze marzeń czy idei.

Najbardziej powszechne przekonania to:

– To nie jest wystarczająco dobre.
– Ja nie jestem wystarczająco dobra.
– Ten pomysł nie jest wystarczająco dopracowany.
– Jeszcze nie posiadłam całej tej wiedzy, by to zrobić.
– Jeszcze nie przesłuchałam wszystkich podcastów na ten temat. 
– Jeszcze tylko nauczę się X i Y, i będę mogła...
– Twoje przekonanie.

Jak z tego wybrnąć? Zadaj sobie bardzo proste pytanie: „Co bym zrobiła, gdybym się nie bała?”,  
„Co bym zrobił, gdybym się nie bał?”. Masz odpowiedź? Albo jeszcze jedno: „Co bym  
zrobił(-a), gdybym wiedział(-a), że osiągnę sukces?”. Masz odpowiedź. A potem znajdź osoby lub 
instytucje, które to sfinansują. Powodzenia!
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Anna Zielińska-Fedoruk, Metropolitanka
historyczka i archeolożka

 
   Gdzie są nasze 
bohaterki?



1

  
 
 
 
 
 
Słowo „bohaterka” według Słownika języka polskiego oznacza: „osobę, która odznaczała się  
męstwem”, „główną postać w utworze literackim” lub „osobę chwilowo skupiającą na sobie uwagę 
otoczenia”1. Nie są to jednak definicje wyczerpujące. Jak bowiem określić kobietę, która wbrew  
konwenansom robiła to, co uważała za słuszne, żyjąc w niezgodzie z ogólnie przyjętymi normami? Jak 
nazwać osobę, która tak mocno pragnęła się uczyć, że pomimo niesprzyjających warunków do nauki 
dla kobiet i tak sięgnęła po najwyższe naukowe odznaczenia? Jak zdefiniować kobietę, która obrawszy 
cel, dążyła do niego z determinacją silniejszą od nieprzychylności społeczeństwa,  
narażając się na niezrozumienie  i stygmatyzację?  
 
Potrzebujemy bohaterek każdego rodzaju: takich, które inspirują do sięgania po (rzekomo)  
nieosiągalne, i takich, które swoimi życiorysami dają impuls do podejmowania inicjatyw  
społecznych. Powszechny dostęp do informacji ułatwia nam znalezienie wybitnych kobiet żyjących 
współcześnie w dowolnym zakątku świata. Ale co z bohaterkami  z przeszłości, które żyły  
w zdecydowanie trudniejszych dla kobiet czasach?  Czy w historii możemy znaleźć działaczki,  
inspiratorki, heroiny? Gdzie szukać informacji o nich? Polska historiografia dostarcza znikomej  
wiedzy o kobietach – zaledwie 5% postaci w podręcznikach to kobiety, 3% ma swoje ulice i tylko 
10% szkół w Polsce ma patronkę2. W konserwatywnym i tak przywiązanym do  przeszłości kraju,  
w którym kobiety stanowią 51% populacji, historia kobiet przypomina wciąż niezbadany obszar3. 
Kobiety okazują się problematyczne nawet  w XXI wieku.  
 
Ile bohaterek z polskiej historii jest powszechnie znanych? To pytanie jest podnoszone  w różnych 
polemikach i artykułach od co najmniej ćwierćwiecza4. Wydaje się jednak, że niewiele zostało  
w tej sprawie zrobione, a edukacja stanęła w miejscu. Nadzieję na szersze poznanie niosą 
ostatnie inicjatywy5, m.in. Fundacja i Muzeum Historii Kobiet (www.historiakobiet.org), mające na 
celu łączenie polskich inicjatyw herstorycznych, Muzeum Herstorii Sztuki w Krakowie czy  
konferencja, która odbyła się na początku grudnia 2022 roku w Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku  
„Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet”. 

A jakie sławne kobiety byłby w stanie wymienić teraz przeciętny polski absolwent? Może królową 
Jadwigę, którą zgodnie ze źródłami historycznymi koronowano na króla Polski (in regem Polonie 
coronata), co oznaczało ni mniej, ni więcej, że była pełnoprawnym władcą6. Warto to podkreślić,  
bo termin „królowa” jest często stosowany w znaczeniu „żona króla”, nie zaś w odniesieniu do kogoś, 
kto faktycznie sprawuje władzę. Być może istnieją w społecznej świadomości: królowa Bona, królowa 
Marysieńka i – już z późniejszych epok – Emilia Plater, Maria Skłodowska-Curie. Do tego grono 
literatek, znanych głównie z kanonu lektur. 

Dlaczego z ponad tysiącletniej historii potrafimy wymienić zaledwie kilka kobiet? Gdzie są nasze  
historyczne bohaterki? Otóż historię, jaką znamy i rozpowszechniamy, spisali przede wszystkim 
mężczyźni. Dlatego też o kobietach dowiadujemy się wyłącznie poprzez wzmianki o żonach  
i córkach, ewentualnie – o męczenniczkach.
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Wiek XIX, czyli okres rewolucji przemysłowej i technologicznej, dał nadzieję na
poprawę sytuacji kobiet. Wciąż jednak wiele z nich pozbawionych było szansy na zdobycie
zawodu, a ich pozycję społeczną wyznaczał status męża. Były zatem panie: doktorowe,
pułkownikowe, sędziny… Nawet na nagrobkach zaznaczano ku pamięci, że zmarła była żoną
radcy, lekarza czy urzędnika (notabene zupełnie inny zwyczaj można zauważyć na
cmentarzach tatarskich). Po prostu kobieta nabierała znaczenia wyłącznie poprzez osiągnięcia
męża, a nie dzięki własnemu wykształceniu lub stanowisku7. Także edukacja na poziomie
zawodowym była dla kobiet dostępna jedynie w ograniczonym zakresie: kursy kwiaciarstwa,
koronczarstwa, kapelusznictwa. Natomiast wstęp na wyższe uczelnie był dla większości
kobiet – zwłaszcza tych niemajętnych – zamknięty8. 

Sytuacja zmieniła się dopiero w połowie XIX wieku. Wtedy pojawiły się pierwsze  z powszechnie  
kojarzonych bohaterek. Na przykład literatki: Jadwiga Łuszczewska, zwana Deotymą – autorka  
wielu powieści, prowadząca samodzielnie słynny warszawski salon literacki, choć zapamiętana  
raczej z infantylnej Panienki z okienka. Dalej: Klementyna Hoffmanowa z domu Tańska, pierwsza Polka 
utrzymująca się z własnej pracy twórczej  i pedagogicznej oraz jedna z pierwszych polskich  
pisarek tworzących utwory dla dzieci  i młodzieży. Naukowczynie: Maria Skłodowska-Curie, nasza 
Polka stulecia, a także jej siostra, rzadko wspominana Bronisława Skłodowska-Dłuska, która jako 
jedna z pierwszych Polek  uzyskała doktorat z medycyny na paryskiej Sorbonie9. Żołnierki: Emilia 
Plater oraz zapomniana Joanna Żubrowa, członkini Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka 
wojen napoleońskich, pierwsza kobieta w stopniu sierżanta w wojsku polskim10. 

Wielkie znaczenie dla pamięci o kobietach miał oczywiście ruch sufrażystek. Nie zmienia to jednak 
faktu, że we współczesnych podręcznikach historii oprócz Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater nie 
znajdziemy właściwie żadnej innej kobiety. A ileż potrzeba było determinacji i asertywności, ile wiary 
w siebie, by móc spełniać marzenia o ukończeniu wyższej uczelni i podążać własną, kobiecą ścieżką! 
Czy nie zasługuje to na uznanie w oczach współczesnych? Skąd młode dziewczyny mogą czerpać 
wiedzę o tym, że ich prababki pokonywały niewyobrażalne przeszkody? 

Co z wiekiem XX? Jakie Polki przychodzą nam na myśl? Czy pamiętamy o tych, które wywalczyły 
prawa wyborcze? Czy wymienimy jednym tchem osiem pierwszych posłanek? Ile żołnierek,  
kobiet walczących w obu wojnach światowych pamiętamy współcześnie? Aleksandra Szczerbińska, 
Aleksandra Zagórska, Maria Wittek, Elżbieta Zawacka… Spośród wymienionych być może ostatnie 
nazwisko mówi komuś cokolwiek. Rzeczywiście, profesor Zawacka, jedyna cichociemna, druga  
w historii kobieta generał (pierwszą była Wittek), uczyniła wiele dla odzyskania pamięci o kobietach. 
Założone przez nią Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek  
w Toruniu do dziś odzyskuje i upamiętnia waleczne kobiety działające podczas II wojny światowej. Jak 
gdyby przelały za mało krwi, jakby nie dość poświęciły, że polska historia o nich milczy… 
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Okres powojenny nie przysłużył się polskim bohaterkom. Wprawdzie komunizm głosił
równouprawnienie, ale w praktyce szklany sufit nie został nawet draśnięty. Może w historii sportu 
znaleźlibyśmy znane nazwiska: Halina Konopacka, Wanda Rutkiewicz, Irena Szewińska, żeglarka 
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. W innych dziedzinach – próżno szukać. 

Czy mamy jakąś alternatywę? Czy możemy być bardziej światli chociażby w wymiarze lokalnym? 
Spójrzmy na Gdańsk, który od stuleci szczyci się otwartością i tolerancją. Czy miasto docenia  
żeńskie wzorce? Czy wskazuje je młodym kobietom? I właściwie – jak miałoby to robić? 

Przestrzeń miejska wydaje się doskonała do wychodzenia w edukacji poza skostniały system  
oświaty.  Zacznijmy choćby od nazw ulic, placów, skwerów – już sam fakt uwiecznienia w ten  
sposób jakiejś postaci chroni ją przed zniknięciem w mrokach historii, podtrzymując pamięć o niej. 
W Gdańsku są mniej więcej 177411 ulice, place i skwery, ronda  i aleje. Łatwo sprawdzić, ile z nich 
nosi nazwę na cześć żeńskiej przedstawicielki społeczeństwa. Pomijając greckie i rzymskie boginie  
(ul. Ateny, Artemidy, Temidy, Victorii) czy postaci literackie (ul. Aldony, Antygony, Grażyny,  
Świtezianki), zostają nam święte (ul. Świętej Barbary), podręcznikowe królowe (Jadwiga, Bona, Anna 
Jagiellonka) i zaledwie… 25 „zasłużonych” kobiet (w tym jedna występuje w nazwie ulicy razem  
z mężem). Stanowi to 1,42% wszystkich nazw gdańskich ulic, skwerów i placów (dla porównania: 
nazw ulic na cześć mężczyzn jest około 40012). 

Kobiety upamiętnione w Gdańsku to: Mieczysława Ćwiklińska (aktorka teatralna i filmowa), Grażyna  
Bacewicz (kompozytorka i skrzypaczka), Erwina Barzychowska (najmłodsza ofiara ataku na Pocztę 
Polską w Gdańsku w 1939 r.), Deotyma (przy założeniu, że chodzi o pseudonim artystyczny Jadwigi 
Łuszczewskiej, a nie o grecką filozofkę), Aleksandra Gabrysiak (lekarka), Pola Gojawiczyńska (pisarka  
i działaczka niepodległościowa), Emilia Hoene (właścicielka gdańskiego Parku Oruńskiego na  
przełomie stuleci), Maria Konopnicka (pisarka), Lucyna Krzemieniecka (polska pisarka pochodzenia 
żydowskiego), Maria Kurecka (pisarka i tłumaczka), Helena Marusarzówna (mistrzyni sportów  
narciarskich, żołnierka), Helena Modrzejewska (aktorka), Zofia Nałkowska (pisarka), Apolonia  
Ogryczak (działaczka społeczna z przełomu XIX i XX w.; w nazwie ulicy występuje razem z mężem 
Romanem), Eliza Orzeszkowa (pisarka), Róża Ostrowska (pisarka, aktorka i scenarzystka), Alina  
Pienkowska (działaczka solidarnościowa), Emilia Plater (żołnierka w powstaniu listopadowym),  
Stefania Sempołowska (nauczycielka i działaczka oświatowa, bojowniczka o prawa dziecka), Irena 
Sendlerowa (działaczka społeczna), Maria Skłodowska-Curie (naukowczyni, laureatka Nagrody  
Nobla), gen. Elżbieta Zawacka (kurierka Komendy Głównej AK, jedyna kobieta w grupie  
spadochroniarzy, tzw. cichociemnych), Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (sanitariuszka  
podczas II wojny światowej), Anna Walentynowicz (działaczka solidarnościowa), Irena Jarocka  
(piosenkarka i aktorka). 
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Nie lepiej jest z patronami gdańskich tramwajów (gdański magistrat chwali się, że jako pierwszy  
w Polsce oddał inicjatywę mieszkankom i mieszkańcom). Spośród 75 pojazdów objętych  
patronatem13 tylko 10 patronów(-ek) to kobiety: Elżbieta Koopman Heweliusz, Johanna 
Schopenhauer, Stanisława Przybyszewska, Alina Pienkowska, Anna Walentynowicz, Olga 
Krzyżanowska, Anna Jadwiga Podhajska, Aleksandra Olszewska, Wanda Szczepuła  i Janina  
Jarzynówna-Sobczak. Dodatkowo jeszcze jedna kobieta, która występuje w parze  z mężem: Balbina 
Bellwon. Jak możemy zatem narzekać na nieobecność kobiet w historii, skoro sami nie doceniamy 
ich znaczenia w społeczności lokalnej? 
 
Z pomocą przychodzą inicjatywy oddolne. Grupa społeczna Metropolitanka już od ponad dziesięciu 
lat stara się przywrócić głos zapomnianym kobiecym postaciom z Gdańska  i okolic. A jest ich wiele. 
Działaczki polonijne z okresu Wolnego Miasta Gdańska: Maria Krzyżowska, Wanda i Maria  
Czyżewskie, Helena Żelewska, Łucja Siemianowska, Antonina Gdaniec, Leonia Papee, Urszula 
Mroczkiewicz – one wszystkie zdziałały wiele dla Gdańska  i wypada żałować, że wie o tym tak 
mało osób. Albo niesamowite, przekraczające bariery konwenansów Clara Stryowska-Baedeker 
(lekarka, reformatorka damskich ubrań z początku XX w.) oraz Irena Nadolna-Szatyłowska (pierwsza 
kobieta sędzia na zawodach żużlowych). Trzeba ponawiać to pytanie aż do skutku: dlaczego, jako 
społeczeństwo, nie przyznajemy kobietom należnego im miejsca w historii? Czemu pomijamy je 
zarówno w podręcznikach, jak  i w przestrzeni miejskiej? Kiedy wreszcie historia stanie się także 
HERstorią? Jak długo jeszcze młode gdańszczanki i Polki muszą czekać na pozytywne przykłady, 
nadzieję  i inspirację?
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***

Jak te dzieci chodzące boso do szkoły  
 i zimą ogrzewające stopy w końskim 
łajnie. Jak te stare matki, które noszą 
dwanaście litrów mleka  z wioski do wioski, 
by mieć pieniądze na chleb. Zwykłe  rodziny, 
jak i synowie wygnani na tułaczkę. 
Myśl stara jak Ludźmierz, że kościół to ludzie –
wszyscy oni będą  moją ewangelią. 
 
Łukasz Kamiński

list do ministerstwa 

deanerys jest empatią 
 przemierzyła nie tylko krainy   fantastyki, ale 
też realne piekło 

na lekcjach oglądamy Grę o tron 
można, jasne   wbrew opinii kuratorium
 można uczyć ambicji dawno się jej wyrzekłszy       mówię im 
żeby żyli odważnie i pięknie
kiedy sam już nie mam na to siły

tchórz pokazujący drogę do królestwa, pingwin uczący 
 latać 
podpalacz w słusznej sprawie

Łukasz Kamiński 
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Anna Flis, nauczycielka plastyki w Szkole  
Podstawowej w Kowalach

 
 
Kolorowanka 
interaktywna dla 
młodszych klas szkoły 
podstawowej 

26



1

 
              Przygotowanie - Anna Flis 
             Źródła - Wikipedia 
             Projekt zrealizowany w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku pt. „Brakująca połowa gdańskich dziejów”,
             2022r.
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              Przygotowanie - Anna Flis 
             Źródła - Wikipedia 
             Projekt zrealizowany w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku pt. „Brakująca połowa gdańskich dziejów”,
             2022r.

 
              Maria Schumann  
 
 
              Wspaniałą hafciarką była, 
              nawet świętym jedwabne szaty szyła 

 
 
 
 
Narysuj anioła lub świętą postać
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        Herstoria gdańskich     Żydówek

Anna Miler, Metropolitanka, project manager 
 wspierająca kobiety w sektorze informatycznym, 
 storytellerka i badaczka herstorii



 
 
 
Herstoria gdańskich Żydówek to przeżycia kilkudziesięciu pokoleń kobiet. Informacje o nich
są rozproszone – zarówno w przestrzeni: po całym świecie, jak i w wielu źródłach. Część bohaterek 
trasy, którą stworzyłyśmy w 2021 roku, urodziła się w czasach, gdy kobiety nie miały prawa  
uczestniczyć w wyborach (głosować) ani studiować, a tym samym ich możliwości, żeby tworzyć  
źródła i się w nich zapisać, były ograniczone. Gdańskie Żydówki napotykały wiele barier – np.  
nauczycielki, zgodnie z prawem wprowadzonym w Niemczech w 1880 roku, nie mogły wychodzić 
za mąż, uważano bowiem, że nie będą w stanie poświęcić się więcej niż jednej aktywności (a może 
chodziło o to, żeby nie stanowiły konkurencji dla mężczyzn na rynku pracy?). Do tego dochodziły 
ograniczenia, których doświadczały jako Żydówki – zarówno wewnątrz swoich społeczności, jak  
i poza nimi. Jednym z nich był długoletni zakaz osiedlania się Żydów na terenie miasta  
(w przybliżeniu to obszar dzisiejszego Głównego Miasta). Z tego powodu zamieszkiwali oni przede 
wszystkim Chełm, Winnicę, Stare Szkoty, Chmielniki, Długie Ogrody i Wrzeszcz. 

Szukając śladów gdańskich Żydówek, „dotarłyśmy” do Nowego Jorku, Heidelbergu i Jerozolimy. 
Często musiałyśmy czytać między wierszami lub posługiwać się skrawkami informacji. W pole  
wyprowadzały nas zmienione imiona i nazwiska. Śledziłyśmy ich migracje. Większość bohaterek 
przedwojennych w którymś momencie wyjechała z Gdańska, jak Marie Baum, która po ukończeniu 
kursów przygotowujących do zdania matury (których inicjatorką była m.in. jej matka Florentine  
z domu Dirichlet) udała się do Szwajcarii, aby tam zdać egzamin. Resztę życia spędziła w Niemczech, 
gdzie została pionierką pracy społecznej, znaną i szanowaną działaczką kobiecą. Po ukończeniu  
studiów Gdańsk opuściła także Miriam Braude, jedna z pierwszych absolwentek Wydziału  
Architektury w Technische Hochschule (dzisiejsza Politechnika Gdańska). Urodzona i wychowana 
w Hamburgu pianistka Nanette Falk-Auerbach, po kilkunastu latach życia w USA, przyjechała do 
Gdańska wraz ze swoim mężem i spędziła tutaj drugą połowę życia. Tancerka Katia Bakalinskaja przez 
całe życie była w ciągłym ruchu – od Odessy, przez Gdańsk, Stany Zjednoczone, po Tel Awiw. Inne 
spośród bohaterek przyjechały do miasta po II wojnie światowej i tu zaczęły nowe życie.  
Ich migracje wynikały w dużej mierze z chęci pokonywania ograniczeń i zagrożeń, których  
doświadczały zarówno jako kobiety, jak i Żydówki. 

Nauczycielki 

Na przełomie XIX i XX wieku praca nauczycielki była jedyną szeroko dostępną drogą emancypacji 
dla kobiet. Żydowskie nauczycielki były lepiej wykształcone niż nauczyciele, ale mimo to częściej 
pracowały w szkołach niższego szczebla. Mężczyźni nie chcieli wykonywać tej niskopłatnej pracy.  
W gdańskiej historii zapisały się przede wszystkim dwie z nich – Romana Haberfeld i młodsza od niej 
o pokolenie Ruth Rosenbaum. Urodzona w Moskwie w 1881 roku Romana posługiwała się kilkoma 
językami obcymi. Po ukończeniu gdańskiej Victoriaschule uczyła w Szkole Scherlera przy ulicy 
Poggenpfuhl 16 (dzisiejsza ul. Żabi Kruk), a później, po dalszych studiach, przez 20 lat, do 1933 roku – 
w Victoriaschule. 

Była nauczycielką o niezwykłej charyzmie, co potwierdzają słowa wielu jej uczennic. Jedną z nich 
była inna gdańska Żydówka Charlotte Wolff – lekarka, psychoterapeutka, pionierka badań nad 
seksualnością lesbijek i kobiet biseksualnych. W swoich wspomnieniach Charlotte przywołuje drugą 
dekadę XX wieku w Gdańsku (wyjechała w 1920 roku). Opisuje miasto i swoje koleżanki, a wśród nich 
Idę, uchodźczynię z Rosji. Dzięki Charlotte możemy wyobrazić sobie, jak wyglądała Romana  
– jej nauczycielka literatury niemieckiej, bo niestety zdjęcia Romany Haberfeld nie mamy:
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Pozbawioną pracy po dojściu nazistów do władzy Romanę zatrudniła w swoim prywatnym  
żydowskim gimnazjum Ruth Rosenbaum. Szkoła powstała w 1934 roku w prywatnym mieszkaniu 
przy ulicy Dominikswall 5 (dziś to fragment Wałów Jagiellońskich). Początkowo uczyło się w niej 
ośmioro dzieci, jednak w krótkim czasie liczba wychowanków i wychowanek wzrosła do 240 (1936 
rok). Do kadry nauczycielskiej dołączyły osoby pochodzenia żydowskiego, niemiecko-żydowskiego  
oraz niemieckiego, które zostały usunięte ze szkół za postawę antyhitlerowską. 

We wrzeszczańskiej willi, będącej siedzibą szkoły od kwietnia 1936 roku (ul. Eichenalle 1, dziś  
Dębinki), znajdowały się: klasy, aula, stołówka, laboratorium fizyczno-chemiczne oraz warsztat prac 
ręcznych i plastycznych. Jako namiastkę hachszary (syjonistycznego przygotowania rolniczego)  
prowadzono zajęcia ogrodnicze, a zimą szkolenia rzemieślnicze (stolarskie, krawieckie,  
introligatorskie). Szkoła działała do 21 lutego 1939 roku, do egzaminów końcowych, złożonych przez 
ośmioro uczniów i uczennic z pierwszego rocznika maturalnego. 

Romana Haberfeld oraz Ruth Rosenbaum opuściły Gdańsk w pierwszej połowie 1939 roku.  
Wyjechały do Nicei we Francji. Tam w 1948 roku Romana Haberfeld wraz ze swoją przyjaciółką Emilie 
Brinckmann odebrały sobie życie. Mowę pogrzebową wygłosiła Ruth Rosenbaum.  
Podkreślała w niej wyjątkowość przyjaciółek na tle epoki: 

 
 
Była dość krępą kobietą o szerokich ramionach i umięśnionej sylwetce, która chodziła jak ruchomy  
posąg. Klasa wstawała natychmiast, kiedy wchodziła. Jej opanowanie i autorytet wzbudziły w nas  
całkowity podziw. [...] Kiedy przemawiała swoim ochrypłym głosem, a jej niebieskie oczy błyszczały, szare 
otoczenie szkolnej klasy znikało, a ja nie tylko pogrążałam się w słuchaniu jej słów, ale i przyglądałam się  
dziwnemu pięknu jej twarzy. [...]. Była kreatywną nauczycielką, której każde słowo miało posmak czegoś 
niesłyszanego wcześniej.

Gdańsk w czasie wojny 

Elżbieta (Else) Pintus przyjechała z Kartuz do Gdańska w 1939 roku w poszukiwaniu brata, który 
razem z wieloma innymi mężczyznami został aresztowany w pierwszych dniach II wojny światowej. Jej 
wspomnienia spisane w 1947 roku dają unikalny wgląd w sytuację społeczności żydowskiej  
w Gdańsku w latach 1939–1942. Else opisuje wędrówki od urzędu do urzędu, relacje nawiązane  
w tych okolicznościach z innymi kobietami, rosnące poczucie beznadziei, kolejne wywózki Żydów  
i Żydówek. Relacjonuje pracę, która polegała na opiece nad niemogącymi wyjechać starszymi  
osobami, wspomina ich nazwiska i okoliczności śmierci. W końcu także swoją ucieczkę z Gdańska  
i lata, które spędziła w ukryciu u dawnych sąsiadów. Else zmarła w 1980 roku w Berlinie. Książka 
Moje prawdziwe przeżycia. Meine wahren Erlebnisse ukazała się w języku polskim i niemieckim  
w 2005 roku.
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Idee rozkwitającego ruchu kobiet objęły dorastających w tamtych czasach młodych ludzi: kobiety miały się 
uczyć, kształcić, wolno im było studiować, miały mieć możliwość  
szukania i znalezienia samospełnienia i samorealizacji w najszerszym kręgu życia  
zawodowego i na rynku pracy. [...] Początkowe sukcesy dały im odwagę do poszerzenia swojego  
wykształcenia. Jako jedne z pierwszych studentek wstąpiły na uniwersytet, wspólnie przeżyły lata studiów 
i wspólnie zdały z wyróżnieniem egzaminy.



 
 
Nowe mieszkanki

Po II wojnie światowej do Gdańska przyjechały m.in. Irena Molga, Matylda Wyszyńska, Zofia  
Majewska, Karolina Maria Lubliner-Mianowska i Józefina Szelińska. Ta ostatnia była  
współtwórczynią zbiorów biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletnią pracownicą instytucji  
w latach jej kształtowania się. Zofia Majewska (urodzona jako Aniela Gelbard) to pionierka  
neurologii dziecięcej w Polsce, pierwsza w historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
(ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku) kobieta z tytułem profesora. Matylda Wyszyńska 
(urodzona jako Ada Fuchs) była wieloletnią animatorką społeczności żydowskiej w Gdańsku  
i edukatorką na temat Żydów i Żydówek. Irena Molga i jej córka Anna to znane i cenione gdańskie 
artystki. Irena była odpowiedzialna m.in. za kolorystykę statków budowanych w Stoczni Gdańskiej,  
a Anna stworzyła plakaty Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA. Karolina Anna Maria  
Lubliner-Mianowska – naukowczyni, botaniczka – zasłużyła się m.in. organizacją wystaw, które  
w trudnych powojennych latach uczyły odróżniać grzyby trujące od jadalnych.

To zaledwie część herstorii gdańskich Żydówek. Jeśli chcesz poznać ją dokładniej, skontaktuj
się z Instytutem Kultury Miejskiej: metropolitanka@ikm.gda.pl i spytaj o możliwość zamówienia  
spaceru. Spacery po Głównym Mieście w Gdańsku prowadzimy w języku polskim i angielskim.

Zachęcamy też do obserwowania strony internetowej ikm.gda.pl oraz Facebooka IKM    
i Metropolitanki, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o aktualnych spacerach.

Biogramy bohaterek przeczytasz na stronie:  
http://metropolitanka.ikm.gda.pl/biogramy-pomorzanek/ 

Spacer śladami gdańskich Żydówek powstał w ramach IX edycji Festiwalu Kultury
Żydowskiej ZBLIŻENIA.     
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park wiosny ludów   

gdy sienkiewicz przyjechał do kutna 
odbył się bal w pałacu gierałty panowie 
tańczyli z noblistą panie patrzyły 
przez okna gdy przyjedzie tokarczuk 
panowie będą sprzątać po paniach jak 
psy zlizywać ślady ich obcasów oby 
róża patrzyła na mądre i silne kobiety 
hoffmanową modrzejewską deotymę 
patronki pobliskich ulic oby nigdy 
nie nastała dyktatura gileadzka komendant 
katolik grzebiący metalem w mojej córce 

Łukasz Kamiński 

nie chcę być profesorem oświaty  

poetka ludu
         taki napis wita mnie 
w szkole mojej małej

patrzę na niego z czułością,
         pięknie uhonorowali tę poetkę 

mi na grobie wystarczy jakby co 
łukasz kamiński – poeta 
to najwyższy zaszczyt dla mnie 
 
Łukasz Kamiński 
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Narysuj książki i aktorów na scence teatralnej

 
Luise Gottshed (ur. Kulmus) 

 
 

   Luiza wybitną pisarką literacką była, 
                 Nawet cesarzowa Maria Teresa się Nią zachwyciła
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Katarzyna Potulska, nauczycielka historii  
 i wiedzy o społeczeństwie oraz tutorka   
w Niepublicznym Liceum Mental Arts w Gdańsku

 
   Moja herstory



 
 
 
 
 
 
 
Herstory to przedmiot, który powstał w Niepublicznym Liceum Mental Arts w Gdańsku.
Dzięki zaufaniu, możliwościom i chęciom zarówno dyrekcji, jak i uczniów co tydzień spotykam się  
z młodzieżą, żeby mówić o historii kobiet. Zajęcia często stają się przestrzenią do rozmowy  
o nierównościach, nie tylko tych dotyczących kobiet, ale także mężczyzn.  Im również nie jest łatwo, bo 
podobnie jak dziewczyny i kobiety wrzucani są w różne schematy, np. silnego, twardego  
mężczyzny, który nie powinien okazywać uczuć.  

Wydaje się, że uczniowie i ja jesteśmy uwrażliwieni na to, co dotyczy kobiet, i nigdy nie brakuje nam 
tematów czerpanych z aktualnej sytuacji. Omawialiśmy już casus „cnót niewieścich” i kobiet  
„dających w szyję”, reklamy zabawek dla dziewczynek i chłopców, filmy Disneya, kwestię piłkarskich 
sędzi na mundialu w Katarze i komentarze o tym wydarzeniu. Przyglądamy się współczesnym 
polityczkom i politykom. Używamy feminatywów i je tworzymy, zastanawiamy się nad rolą języka  
w przestrzeni publicznej.  

Herstory to cudowna przestrzeń do robienia projektów, ale to wcale nie oznacza, że potrzebny
jest osobny przedmiot, bez problemu projekt ten można zrealizować na każdym przedmiocie
humanistycznym, np. na historii, WOS-ie, Hicie, języku polskim, językach obcych, zajęciach
artystycznych. Zachęcam do łączenia sił z innymi przedmiotami, do zajęć interdyscyplinarnych,  
bo jest to wspaniała przygoda nie tylko dla uczniów, ale też dla nas, nauczycieli i nauczycielek.  

Moje odkrycie herstory to moment, kiedy zaczytywałam się w literaturze noblistki Swietłany
Aleksijewicz, jej książka Wojna nie ma w sobie nic z kobiety była dla mnie prawdziwym objawieniem  
i ogromnym przeżyciem. Ukazanie wojny z perspektywy kobiet, narracja zupełnie inna niż znana  
powszechnie z męskich opowieści. A potem spotkania ze świadkiniami historii,  z sybiraczkami,  
z więźniarką KL Ravensbrück i ich wyjątkową, bo kobiecą, perspektywą. Perspektywą  
charakteryzującą się czułością na zapachy, smaki, obrazy.  

Bezpośrednią zaś inspiracją do stworzenia cyklu zajęć herstory były książki Brakująca połowa  
dziejów Anny Kowalczyk, Dromaderki Marty Frej, Historia kobiet Katarzyny Radziwiłł i Joanny  
Czaplewskiej. Chętnie korzystam też z instagramowych portali: jakwychowacdziewczynki, martafrej, 
muzeumherstoriisztuki, herstoria.powszechna, niezlasztuka.  

Prywatnie jestem mamą dwóch córek i bardzo chciałabym, żeby czuły w sobie siłę,  że wszystko jest dla 
nich możliwe.
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Projekt: Kobiety w sztuce, sztuka o kobietach    
 
Mogą to być zajęcia interdyscyplinarne herstory / historii / historii sztuki i zajęć
artystycznych.  

Cel: Poznanie perspektywy kobiecej sztuki. Zastanowienie się, czy sztuka ma płeć.

Czas: 3 godz. lekcyjne (część pracy możemy zadać uczniom do domu, chociaż osobiście
preferuję pracę na zajęciach).   
 
Zadanie 1 
 
Chalk talk („mówiąca kreda” – narzędzie myślenia krytycznego).  

Uczennice i uczniowie mają za zadanie podejść do tablicy i napisać, nie wypowiadając ich  na głos, 
nazwiska artystów i artystek, które znają. Zadanie trwa 5–10 minut, w zależności od
tego, ilu jest uczniów na zajęciach. W licznej klasie możemy stworzyć kilka grup i rozdać
duże kartki, na których uczestnicy zapiszą swoje przemyślenia. Ważne w tym zadaniu jest to,
że każdy może zapisać na kartce/tablicy swoją odpowiedź, a ewentualna dyskusja może
odbyć się także na kartce/tablicy, ale bez wypowiadania słów na głos.  

Kiedy upłynie czas, podliczamy, ilu się pojawiło mężczyzn artystów, a ile kobiet artystek.
Zastanawiamy się, z czego wynika taka dysproporcja.   
 
Zadanie 2 
 
Uczennice i uczniowie losują nazwiska artystek. Następnie muszą wyszukać informacje  o nich  
w internecie – kiedy tworzyły, jaki miały styl, jakie znane prace stworzyły. Mogą też
poszukać informacji, kto wspierał artystki na ścieżce kariery, z jakimi trudnościami się
borykały. Uczennice i uczniowie wykonują ich biogramy.  

Artystki, które wybrałam, to: Zofia Stryjeńska, Tamara Łempicka, Sofonisba Anguissola,
Katarzyna Kobro, Frida Kahlo, Anna Bilińska, Olga Boznańska, Georgia o’Keeffe, Marta
Frej, Artemisia Gentileschi, Rachel Ruysch, Elizabeth Thompson – Lady Butler, Lubow
Popowa, Hannah Höch.   
 
Zadanie 3 
 
Tworzenie prac plastycznych opartych na stylu wybranej artystki.
Uczniowie na zajęciach otrzymują materiały plastyczne, a następnie wykonują prace, których
inspiracją jest styl wybranej artystki.  

Podsumowanie:
– Wystawa prac uczniów i stworzonych biogramów artystek.
– Rozmowa o pozycji kobiet w sztuce, o tematyce, jaką podejmowały w swoich pracach,  o tym,  
od kogo otrzymywały wsparcie i z czym musiały się mierzyć, żeby tworzyć sztukę.
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Projekt: Czy polityka jest dla kobiet? Prawa kobiet kiedyś i dziś  
 
  Cel: Zbadanie, od kiedy kobiety w Polsce mają dostęp do polityki. Kiedy i w jaki sposób uzyskały  prawa 
wyborcze? Sprawdzić, ile kobiet jest obecnie w polskim parlamencie i jakie tematy są im  
bliskie.  

Kobiety w Polsce mają pełne prawa wyborcze od zaledwie 104 lat i tak jak wtedy, tak i teraz trudno 
 jest im przebić się przez męski świat polityki. Nie brakuje jednak odważnych, które to zrobiły 104  lata 
temu, i takich, które robią to teraz.  

Czas: 2 godz.   
 
Zadanie 1 

Uczennice i uczniowie tworzą biogramy pierwszych ośmiu posełek na sejm II Rzeczpospolitej. Muszą 
 poszukać informacji, w jakie sprawy się angażowały, z jakich startowały ugrupowań, kto je wspierał, 
 jak były postrzegane przez posłów II RP.  

Posełki: Zofia Moraczewska, Maria Moczydłowska, Zofia Sokolnicka, Anna Piasecka, Jadwiga   
Dziubińska, Franciszka Wilczkowiakowa, Gabriela Balicka oraz Irena Kosmowska. 

 Po przedstawieniu biogramów uczniowie i uczennice na kartce A4 wypisują, jakimi problemami 
zajmowały  się pierwsze posełki, o co walczyły.   
 
(Powinny pojawić się zagadnienia równego dostępu do pracy i edukacji, walki z alkoholizmem   
i prostytucją, walki o prawa kobiet do swoich dzieci itp.)   
 
Zadanie 2  

Tworzenie biogramów współczesnych polskich posełek. Można wybrać po kilka osób z każdego 
 ugrupowania politycznego. (94 według statystyk sejm.gov.pl).   
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Podsumowanie 
 
Rozmowa z uczennicami i uczniami o tym, co dzisiaj jest do zrobienia  w polityce. Jak przekonać  
kobiety, żeby angażowały się w życie publiczne? O co walczono kiedyś i o co walczy się dzisiaj?  
Dlaczego po ponad stu latach kobiety wciąż jeszcze postrzega się często przez  pryzmat urody,  
statusu społecznego, wypomina im się to, jak wyglądają, co robią, umniejszając w ten sposób  ich 
kompetencje (premierka Finlandii Sanna Marin przyłapana na tym, że była na imprezie; polskie  
posłanki  Marcelina Zawisza, Agnieszka Pomaska, Kornelia Wróblewska, które do sejmu przychodziły 
z malutkimi  dziećmi i publicznie karmiły je piersią.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 

Hodge, S., Krótka historia sztuki tworzonej przez kobiety, Warszawa 2021. 
Wiechnik, O., Posełki. Osiem pierwszych kobiet, Poznań 2019.
Niezlasztuka.net 
Muzeum Historii Sztuki 
Sejm.gov.pl 
rp.pl: Najbardziej wpływowe kobiety w polityce w 2020 roku 
Gazeta Wyborcza: wypowiedź posłanki Zawiszy dotycząca karmienia piersią 
niepodlegla.gov.pl: Irena Kosmowska - portret filmowy Matki Polskiej Niepodległości 

 
Ciekawostka 1: Najdłuższy staż w polskim parlamencie ma posłanka Iwona  
Śledzińska-Katarasińska.  Pełni urząd posłanki już IX kadencji,  

nieprzerwanie od 1991 r.

Ciekawostka 2: Na oficjalnej stronie sejm.gov.pl nie znajdziemy  
feminatywów typu „marszałkini” czy  „posłanka”, wymienione są 
tylko listy posłów, tak jakby parlament polski składał się wyłącznie  

 z mężczyzn.
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Konstancja Czirenberg 

 
 

Słowiczym głosem urzekała               
i gdańską Syreną nazwana została

 
Narysuj klucz wiolinowy, róg myśliwski i syrenę morską 



     Cykl szkolnych 

spotkań

herstorycznych

Katarzyna Korolczuk, nauczycielka języka   
polskiego, wychowawczyni, tutorka,   
Ogólnokształcące Liceum Programów
Indywidualnych i Liceum Sztuk Plastycznych   
w Gdańsku
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SPOTKANIA I WIECZÓR HERSTORYCZNY 
 
Cykl spotkań składa się z serii warsztatów i zajęć, podczas których uczennice i uczniowie zapoznają się 
z postaciami kobiet  twórczyń, np. artystek, malarek, architektek, poetek, reportażystek,  
felietonistek. Poszukują informacji o ich życiu, poznają  ich twórczość, określają tematykę, która jest dla 
nich ważna. Następnie tworzą własne prace, inspirując się twórczością nowo  poznanych 
artystek.  

Zwieńczeniem spotkań będzie WIECZÓR HERSTORYCZNY, podczas którego odbędzie się Konkurs 
(nie)recytatorski.  Wydarzenie ma na celu propagowanie postawy twórczej wśród młodzieży,  
angażowanie uczennic i uczniów w działania  kulturalne oraz skierowanie ich uwagi na twórczość  
literacką i artystyczną kobiet. Uczennice i uczniowie będą mieli okazję  przejrzenia się w oczach innych, 
podzielenia się swoją twórczością, zainspirowania twórczością nowo poznanych postaci  wyjątkowych 
kobiet. Warto zaprosić na wydarzenie całą społeczność szkolną, nie tylko uczestniczki i uczestników 
 warsztatów. 
 

SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Sylwia Chutnik – powieść Cwaniary 
 
Katarzyna Giełżyńska  

Dorota Masłowska – felietony 

Agnieszka Osiecka  

Halina Poświatowska 
 
Olga Tokarczuk – powieść Bieguni
 
Ilona Wiśniewska – reportaż Lud. Z grenlandzkiej wyspy
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SPOTKANIA Z OBRAZEM 
 
Olga Boznańska 

Tamara Łempicka 
 
Katarzyna Kobro 
 
Zofia Stryjeńska - reportaż radiowy 

Po każdym spotkaniu proponujemy uczennicom i uczniom, by wchodzili nie tylko w rolę
odbiorców i odbiorczyń sztuki, ale również jej twórców i twórczyń. Zachęcamy, aby inspirując się 
twórczością, tematyką, stylem, biografią artystek, stworzyli: 

komiks  
gif 
wiersz
opowiadanie
grafikę
kolaż
mema    

 
Konkurs (nie)recytatorski zakłada rywalizację uczennic i uczniów, których zadaniem będzie  
wygłoszenie tekstu; dozwolone  jest czytanie z kartki; recytacja i improwizacja nie powinna  
przekraczać 3 minut.   Prosimy o przygotowanie minimum 3 tekstów. Konkurs odbędzie się  
w systemie pucharowym: uczestnicy zostaną  rozlosowani i do finału będą rywalizować ze sobą  
w parach. Los uczestników i uczestniczek będzie w rękach publiczności, to  ona będzie stanowiła 
jury i głosowała na wybrany tekst poprzez uniesienie karty w dwóch kolorach. Warto przewidzieć 
 nagrodę w konkursie. Spotkanie podczas WIECZORU HERSTORYCZNEGO może dopełnić wystawa 
prac uczniów, które  powstały w trakcie cyklu spotkań herstorycznych.
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Elżbieta Koopman Heweliusz 

 
 

Elżbieta wraz z mężem w gwiazdy spoglądała,
obliczenia zapisywała i astronomką nazwana została

Na planecie Wenus swe miejsce dostała

 
Narysuj gwiazdy na niebie lub planety
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O tych, które się nigdy 
nie      poddawały.  
Storytelling      o życiu  
Marii      Skłodowskiej-
-Curie

Katarzyna Kubach-Pryczkowska, nauczycielka 
    języka polskiego w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym   nr 4 w Gdańsku-Stogach



 

 
 
W myśl maksymy verba docent, exempla trahunt (słowa uczą, przykłady pociągają) warto 
w czasie lekcji odwoływać się do życiorysów wybitnych postaci kobiecych, pokazywać je jako
wzory do naśladowania, popularyzować wiedzę na ich temat. 

Można znaleźć wiele wybitnych postaci, o których warto mówić, a które pozostają nieco w cieniu, 
są  niejednokrotnie pomijane w podręcznikach, rzadko mówi się o nich w szkole, a to przecież dobry 
 materiał na lekcje wychowawcze, literackie, przedmiotowe, lekcje języków obcych, projekty   
interdyscyplinarne.  

Do opowiedzenia historii jakiejś znanej postaci można wykorzystać wiele metod: od  
storytellingu,  zapoznania z materiałem filmowym czy komiksem, poprzez przeczytanie fragmentu 
książki, po  przygotowanie prostego teatrzyku kamishibai. Proponuję lekcję na temat Marii  
Skłodowskiej-Curie,  wybitnej naukowczyni. Można co prawda znaleźć wiele materiałów na jej  
temat, jest ona dość często  wymienianą postacią kobiecą, która miała wkład w polską historię. 
Odnoszę jednak wrażenie, że  można wprowadzić tu nieco inny sposób narracji. Dla mnie Maria 
Skłodowska-Curie jest wzorem kobiety, która nie tylko uzyskała dwie Nagrody Nobla, ale przede 
wszystkim umiejętnie łączyła karierę  naukową z życiem rodzinnym. Jej droga była pełna trudnych 
momentów, przeciwności i problemów,  wiązała się z nieustannym doświadczaniem straty. Kobieta 
łamała panujące wówczas konwenanse,  nie przejmowała się opinią innych ludzi, jeżeli robiła coś,  
w co wierzyła i co uważała za słuszne. Posłuchajcie historii o Marii Skłodowskiej-Curie, najmłodszej  
z pięciorga dzieci państwa Skłodowskich.

Od lewej: Zofia, Helena, Maria, Józef, Bronisława
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Urodziła się w 1867 roku w Warszawie w kamienicy przy ul. Freta. W miejscu tym znajduje się dziś 
muzeum  poświęcone noblistce. Dziewczynka bardzo szybko nauczyła się czytać, już w wieku  
czterech lat. Nic w tym dziwnego, wzrastała bowiem w domu, w którym szanowano wiedzę i naukę. 
Ojciec, nauczyciel fizyki  i matematyki, dbał o rozwój intelektualny i fizyczny swoich dzieci –  
czterech córek: Zofii, Bronisławy,  Heleny i Marii oraz syna Józefa. Rodzice uczyli swoje dzieci,  
nauczaniem zajmowali się również  profesjonalnie, zarobkowo. Matka była niestety słabego  
zdrowia, zachorowała na gruźlicę, gdy Maria była  jeszcze małą dziewczynką, i zmarła, gdy ta miała 
11 lat. Dwa lata wcześniej zmarła także, zakażona tyfusem,  najstarsza z córek Skłodowskich – Zofia.  
Te dwa wydarzenia zaciążyły na dzieciństwie Marii. To dlatego  ojciec po ukończeniu przez  
dziewczynkę gimnazjum (z wyróżnieniem – tak jak i Józef) zaproponował, aby  kolejny rok  
odpoczywała. Spędziła ten czas u rodziny matki – wujów Henryka i Władysława, a następnie   
u stryja Zdzisława Skłodowskiego. Wzmocniła się fizycznie i psychicznie: jeździła konno,  
wędrowała po  lasach i górach, brała udział w balach. Wpłynęło to pozytywnie na jej dalszy zapał 
do pracy. Przez ten czas  towarzyszyła jej siostra Bronia. Razem też kontynuowały naukę. Jako że 
nie mogły uczyć się na uniwersytecie, gdyż nie przyjmowano tam  kobiet, zaczęły marzyć o studiach 
za granicą. Myślały o paryskiej Sorbonie, dowiedziały się bowiem, że tam  mają szansę na przyjęcie  
w poczet studentów, a raczej studentek. Na przeszkodzie stanęły jednak zbyt  wysokie koszty.

Mimo to Maria się nie poddała. Zarabiała, udzielając korepetycji. Wkrótce razem z Bronią i Helą  
zostały  członkiniami tajnego Uniwersytetu Latającego, co umożliwiło im dalszy rozwój  
intelektualny, a w Marii rozbudziło wielką miłość do pracy naukowej i badań laboratoryjnych.

Pragnienie zdobycia wymarzonego wykształcenia było tak silne, że Maria wpadła na pewien  
pomysł. Otóż  postanowiła zatrudnić się w bogatym domu jako guwernantka i zarobione w ten  
sposób pieniądze przesyłać  Broni, aby ta mogła studiować medycynę. Następnie miały się zamienić  
i Bronia, po zdobyciu wykształcenia  i zawodu lekarza, miała opłacać studia siostrze.

Maria z ojcem Władysławem  
 i siostrami Bronią i Heleną 46



 
 
 
Marysia zatrudniła się u państwa Żórawskich w Szczukach. Poznała tam ich syna Kazimierza  
(studenta  matematyki) i szaleńczo się w nim zakochała. Rodzice mężczyzny nie chcieli nawet słyszeć 
o takiej  kandydatce, uważając ją za niegodną ich syna. Był to kolejny cios dla dziewczyny i wielkie 
rozczarowanie  światem i panującymi w nim zasadami, według których jako niezamożna kobieta była 
na straconej pozycji. Ostatecznie w wieku 24 lat wyjechała jednak do Francji i rozpoczęła  
wymarzone studia na wydziale fizyki  i matematyki. Była jedną z pierwszych kobiet, która zdała 
egzaminy wstępne na ten wydział Sorbony.  Co więcej, fizykę ukończyła z pierwszą lokatą. Początki 
były jednak trudne. Dostrzegała swoje braki  w wykształceniu i trudności językowe, mimo że  
wcześniej w Polsce pracowała niezwykle ciężko.  Motywowało ją to do jeszcze bardziej wytężonej 
pracy. Po pewnym czasie wyprowadziła się od siostry  i wynajęła mały pokoik na poddaszu, 
pozbawiony wygód i zimny, w którym jednak mogła całkowicie oddać  się nauce, skupić się na 
osiągnięciu celu. Tak bardzo angażowała się w wykonywanie tych zajęć, że nie  dojadała, źle się 
odżywiała.  
Dobrze obrazuje to jej oddanie pracy naukowej, badawczej. W pracy poznała  swojego przyszłego 
męża – Piotra Curie, łączyły ich wspólne zainteresowania, podejście do pracy,  zaangażowanie.  
Para wzięła skromny ślub. Maria poprosiła o przygotowanie jej na tę uroczystość granatowej  sukni,  
w której potem pracowała w laboratorium. W podróż poślubną pojechali na rowerach. Maria   
wywoływała zgorszenie, jeżdżąc na nim w sukni, która sięgała „tylko” do połowy łydki (uwielbiała też 
 pływać, na dodatek w kostiumie kąpielowym, który bardziej przypomina te współczesne, gdyż tak 
było jej wygodniej).   
 
Przyciągała uwagę ludzi, ich spojrzenia, ale potrafiła się tym nie przejmować, nie przeszkadzała jej 
łatka  dziwaczki i ekscentryczki. Po otrzymaniu Nagrody Nobla musiała też zmierzyć się z falą  
krytyki i z próbami  umniejszenia wartości jej wkładu w prace badawcze, które wykonywała 
wspólnie z mężem. 

 Możliwość pracy i łączenia jej z życiem rodzinnym, z prowadzeniem domu była dla niej jednak  
pociechą  i najwyższą wartością. 

 Para doczekała się dwóch córek: Ireny i Ewy. Oboje małżonkowie obronili doktoraty, Piotr został 
profesorem  na Sorbonie. Otwierały się przed nimi nowe perspektywy badawcze, szukali zastosowań 
swoich odkryć.  Sprawdzali, czy rad ma właściwości lecznicze i czy może przysłużyć się  
medycynie. Okupili to własnymi  kłopotami zdrowotnymi – Maria znacząco schudła w czasie badań, 
a Piotr zaczął mieć problemy  z poruszaniem się. Wtedy właśnie wydarzyło się coś, co po raz kolejny 
dramatycznie zaważyło na dalszych losach rodziny. Piotr zginął pod kołami wozu konnego. Maria  
w jednej chwili została wdową i samotną matką.  Młodsza córka Ewa miała niewiele ponad rok.   
 
Swego rodzaju pocieszenie znalazła w pracy – przejęła bowiem stanowisko męża i postanowiła 
kontynuować  jego dziedzictwo. Została tym samym pierwszą profesorką na Sorbonie. W pracy była 
jedyną kobietą  w zdecydowanie męskim gronie.   
 
Spełniała się także jako matka. Wraz z grupą profesorów różnych specjalności prowadziła coś  
w rodzaju  edukacji domowej. Uczniowie spędzali kolejne dni a to z matematykiem, a to  
z historykiem lub biologiem,  udawali się do teatru lub na koncert, przychodzili do laboratorium  
Skłodowskiej. Nie zaniedbywano również  ich rozwoju fizycznego. Skłodowska sama jeździła na 
rowerze, na łyżwach, pływała i miłością do sportu  zarażała także swoje córki.
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Kiedy zdawało się, że nieco uporała się z ogromną tragedią, jaka spotkała ją i jej córki, zmarł
teść, który od samego początku bardzo jej pomagał w opiece nad dziewczynkami.
Wkrótce wybuchł również duży skandal obyczajowy: na jaw wyszedł romans Skłodowskiej   
z Paulem Langevinem. Zbiegło się to z informacją o uzyskaniu przez Marię drugiej Nagrody
Nobla. Skłodowska spotkała się z ostrą krytyką opinii publicznej, a nawet ze swego rodzaju
ostracyzmem, odrzuceniem. Tu także widać nierówne traktowanie, gdyż jej kochanek nie
został potraktowany równie surowo. A nie był to jego pierwszy romans... 

Skłodowska dalej wytrwale zajmowała się pracą badawczą, która ją fascynowała. Tą miłością
zaraziła swoją starszą córkę. Irena poszła w ślady matki i została naukowczynią. Kobiety
wspólnie prowadziły badania, a w czasie wojny jeździły ciężarówką i wykonywały rannym
badania rentgenowskie. Irena została chemiczką i wykładowczynią na Sorbonie.  Wraz z mężem  
Fryderykiem Joliot-Curie badała zjawisko sztucznej promieniotwórczości,  za co oboje zostali  
uhonorowani Nagrodą Nobla. Karierę naukową jako drogę życiową  wybrały również ich dzieci.  
To kolejne, trzecie już pokolenie naukowców. Wnuczka Marii  wyszła za mąż za Michała Langevina, 
wnuka Paula Langevina, z którym Maria miała romans.  Historia zatoczyła koło. Druga córka Marii, 
Ewa, przez całe życie upowszechniała wiedzę  o swojej matce. Siostra Marii założyła razem z mężem 
sanatorium dla osób chorych na  gruźlicę w Zakopanem.

Maria z córkami
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To całkiem duża liczba kobiet z rodu Skłodowskich – kobiet zaradnych, zdecydowanych,
odważnych, z wyraźnymi życiowymi celami, kochających wiedzę i naukę, łamiących
konwenanse. Mogą one być wzorem dla współczesnych dziewcząt, podporą i pocieszeniem   
w sytuacjach pozornie bez wyjścia. O wielkości człowieka świadczy bowiem to, jak radzi sobie
w sytuacji trudnej i jak potrafi ją przezwyciężyć.

Lekcja została pomyślana jako teatrzyk kamishibai w realizacji nauczyciela. Równie dobrze
można jednak przedstawić uczniom zdjęcia i poprosić o stworzenie pasujących, nawiązujących  
do nich opowieści. W ten sposób to uczniowie będą zmotywowani do wyszukania ciekawostek  
o naukowczyni, których można znaleźć naprawdę wiele. Role zostaną odwrócone. Pozwoli nam  
to zaobserwować, które informacje wydają im się ważne  i ciekawe, na które zwracają uwagę. 
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1

piwna 

róża mówi że jutro ma trening
nie wiem skąd wziął jej się ten tenis 
brat polonista ja urzędnik niemal 
definicja anemii sport znaliśmy 
z prozy hrabala tyrmanda
bieńczyka mała chce być jak siostry 
williams lub sharapova szachować swoje 
słabości za pomocą mięśni kości przesyłać 
piłkę w prześwit to kult lunarny gdy piłka 
wznosi się a promień zagina czasoprzestrzeń 
bang bang i backhand

Łukasz Kamiński

pierwszy pet na przerwie 

kiedy wszyscy mówią, jak szkodliwe 
są szlugi robią plakaty antysmogowe i 
ogłaszają nowe hasła przeciwtytoniowe

w klasie polonistycznej wyświetlamy film 
o szymborskiej, która zachwyca się smakiem
tytoniu

Łukasz Kamiński

50



          Herstorie i poezja

Łukasz Kamiński, nauczyciel historii i języka 
polskiego w SP nr 1 w Sopocie
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Moja pierwsza książka, o tytule 1, opowiada o polskiej szkole. Naturalne, że tworzą ją dziewczynki
i chłopcy, superbohaterki i superbohaterowie. Dlatego też w moich szkolnych wierszach obok  
Oliwki (czytającej Szymborską) jest Patryk (zaczytany w Orwellu). Klaudia natomiast ma marzenie, 
aby zostać konduktorką (abnegaci). 

Podmiotem tych wierszy jest młody nauczyciel, który tak samo często sięga po wzorce męskie,  
jak i damskie. Nie dziwi zatem czytelnika, że na przerwie przygotowuje się tablicę upamiętniającą 
Marię Skłodowską-Curie (bez przecinków kurwa). 

W jednym wierszu nauczyciel przywołuje doświadczenia Hannah Arendt, w kolejnych wspomina 
autorkę Muminków czy Michelle Obamę, innym razem nauczyciel sięga po film dokumentalny
o Wisławie Szymborskiej (pierwszy pet na przerwie). 

Naturalne podejście do wątków herstorycznych może wynikać z faktu, iż szkoła posiada  
patronkę – zaczynałem pracę w gimnazjum im. Marii Konopnickiej (nie chcę być profesorem  
oświaty). W wierszach (np. list do ministerstwa) pojawiają się również bohaterki z popularnych  
tekstów kultury (m.in. Amelia, Lily Potter, Daenerys czy Joanna Podborska). 

Podsumowaniem herstorycznego wątku w 1 mogą być słowa z wiersza wrażenia, piękny, dumny, 
potężny: 
 
 

ojczyzna to coś więcej niż 
bełza i piłsudski

czereda ptaków na niebie  
pokazuje, że 
można inaczej śmiać się 
 i płakać i inaczej  
rozumieć ojczyznę
 
 
 
Moja druga książka, pod tytułem 2, opowiada o dwóch nocnych spacerach po Kutnie. Intuicja  
podpowiada mi, że herstoria w historii i historiografii znajduje się blisko historii regionalnej czy prac  
dotyczących kultury żydowskiej. 

W 2 każdy spacer ma swojego przewodnika: w pierwszym spacerze jest to Szalom Asz – urodzony
w Kutnie „klasyk” literatury jidysz, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla. W drugim  
spacerze natomiast podmiot prowadzony jest przez córeczkę o imieniu Róża (symbol mojego  
rodzinnego miasta). Tytuły wszystkich wierszy z tej książki to nazwy kutnowskich ulic, a więc  
pojawiają się takie teksty jak orzeszkowej (dwukrotnie) czy konopnickiej. Podmiot nie ma bowiem 
wątpliwości, że „miasto tworzą ludzie”, jak mówi w wierszu tęczowa. Może dlatego łatwiej mu  
o empatię z wszystkimi obywatelkami i obywatelami.
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jagiellońska 

jestem strachem matki
 która po nocnej zmianie wraca do domu
do dziecka strachem przed gwałtem i pobiciem  
 jestem obawami ukraińca który przyjeżdża do pracy  
do małego miasta w centrum polski
 pracy w nieludzkich warunkach bezradnością  
chłopca który patrzy jak starsi koledzy
 kijami i kamieniami atakują bezbronnego gołębia  
kamienicą która się rozpada wybitymi
 szybami zamurowanymi oknami skradzionymi  
drzwiami z drewna siatką założoną
 przez urzędników i bluzgami kibicowskimi
jestem niechcianą historią tego miasta 

oporowska 

na parking przyjechał samochód
pan podbiegł do drzwi marketu
i zaczął pukać w okienko choć
dawno zamknięte pukał wytrwale  
zdziwiony jakby kasjerka miała przyjść  
zaraz na tajny kod wrócić z szatni
i sprzedać mu kawę kondomy małpkę
szlugi dziękujemy że nas pan odwiedził  
zapraszamy jutro będą ziemniaki w promocji  
patrzyliśmy chwilę na syzyfa współczesności 
potem poszliśmy dalej

Wśród obserwowanych osób jest kobieta wysiadająca z nocnego autobusu,  
dziewczyny opalające się na trawniku czy kasjerki z pobliskiego marketu.
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W całym tomiku wspominane są również dawne wydarzenia z historii Kutna. 
 
 
 
 

park wiosny ludów
 
gdy sienkiewicz przyjechał do kutna
odbył się bal w pałacu gierałty panowie 
tańczyli z noblistą panie patrzyły
przez okna gdy przyjedzie tokarczuk  
panowie będą sprzątać po paniach jak  
psy zlizywać ślady ich obcasów oby  
róża patrzyła na mądre i silne kobiety  
hoffmanową modrzejewską deotymę  
patronki pobliskich ulic oby nigdy
nie nastała dyktatura gileadzka komendant  
katolik grzebiący metalem w mojej córce 
 
 
 
 

W takim kontekście nie dziwią słowa dziewczynki, która chce być konduktorką lub tenisistką 
(rychtelskiego, piwna). 

Moja trzecia książka (tytuł 3) jest hołdem dla trzech biografii zakopiańskich: Witkacego,  
Żeromskiego i Tetmajera. Pierwszy i trzeci artysta traktowali kobiety dość przedmiotowo, wyjątkiem 
tutaj może być tylko Stefan Żeromski, który w Siłaczce czy w Dziejach grzechu przygląda się swym 
bohaterkom uważnie. 

W tej książce akcenty herstoryczne są najrzadsze. W części inspirowanej Witkacym wspomina się 
m.in. Jadwigę Janczewską, Irenę Solską, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Ritę Sacchetto, Helenę Roj, 
Jadwigę Witkiewiczową, Zofię Nałkowską, Marię Kasprowiczową. Przeczytamy takie fragmenty prozą 
poetycką jak: 

      Kobiety nigdy nie miały tu dobrze – jak chłop popił, to bił, jak nie bił, to gardził strasznie. 

Wśród pijackich monologów bohaterów znajdują się też takie diagnozy: 

Tu kobieta nigdy nie będzie miała dobrze, póki będzie rządził kościół katolicki. To on u zarania dziejów obwinił 
Ewę o grzech pierworodny. To on Matkę Boga wypchnął poza Trójcę Świętą,  
a przyjaciółkę Jezusa nazwał dziwką. Mizogini w kieckach i hipokryci... 
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Jeden z bohaterów parafrazuje w czasie karczemnej dysputy tekst Tetmajera o podhalańskich orlicach, 
które według autora miały dokonywać gwałtów na mężczyznach. Cała wypowiedź kończy się cytatem 
z Kasprowicza o „pramatce grzechu, gadzinie Ewie”. Mimo tego szowinistycznego towarzystwa 
zdarzają się w tej części fragmenty pozytywniej pozycjonujące kobiety:

Część „tetmajerowska” książki skupia się na przyrodzie tatrzańskiej, więc nie ma tam żadnych  
wątków płciowych. W partiach poświęconych Żeromskiemu przeczytamy natomiast:

 
 

Zdjęcie małej Wisławy pokazał mi wczoraj  
pan Szymborski. Kim będzie to dziecko? Czy różą  
rewolucji, czy marzeniem ojca o Polsce?  
Oby nie skończyła tak jak Adam: konduktem  
żałobnym. Oby patrzyła na silne, mądre
i dobre kobiety, co w sercu mają czułość.  
Może zacznie latać jak Ziętkiewicz-orlica,
jak Janothówna zacznie zdobywać szczyty Tatr?  
Może jak Maria Pawlikowska rozkocha się
w rytmie jazzu lub porwie ją rytm codzienności?  
Oby tylko wśród ludzi zamieszkał ten uśmiech,  
oby jej dłoń była zawsze pomocna bliźnim

 
 

Zdaję sobie sprawę, że powyższe wiersze lub ich fragmenty to tylko kamyczki w budowie lepszego 
jutra. Myślę jednak, że poezja jest wiarą w siłę i sens małych gestów.

Tłum w środku i na zewnątrz, a wszyscy bełkoczą jakby tak samo. Czy obok Wandy stoi Debora Vogel? 
Witkacy ze stoickim spokojem przyglądał się tej kobiecie nazbyt inteligentnej – nauczycielce Schulza. 

Bulgotało w nim. Bulgotały w nim nimfy i nemrody, milion małych człowieczków-tarantul. Chciał 
jednocześnie padać światu do stóp i stopy te podcinać, spluwać gruźliczo i góry przenosić. Całować panią 
Nałkowską i Nankin jej przynosić. Lub rozmawiać długo – jak na Harendzie z panią z̀ zKasprowiczową.
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Johanna Schopenhauer 

 
 

W domu pod żółwiem mieszkała
dzieła literackie sporządzała
i filozofa Artura wychowała

 
Narysuj żółwia i narzędzia pisarskie



Warsztaty z Agnieszką Jankowiak-Maik (Babka od histy), 24 listopada 2022

Warsztaty z Agnieszką Jankowiak-Maik (Babka od histy), 24 listopada 2022
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Badania na temat      
feminatywów      
w Akademii Dobrej 
Edukacji 

Paulina Iwańska, nauczycielka języka polskiego   
w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku



 
 
 
 
 
 
 
 
Bardzo lubię te chwile, kiedy oprócz przekazywania wiedzy, która jest narzucona przez podstawę 
programową, mogę też zainspirować młodzież do zgłębiania tematów uważanych za „poboczne”.  
W tym roku zostałam zaproszona do podjęcia współpracy z uczennicą siódmej klasy szkoły 
podstawowej w ramach wyjątkowego projektu nazwanego opieką naukową. Jest to inicjatywa, która 
działa już trzeci rok w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, a jej głównym celem jest edukacyjny 
rozwój uczniów ze szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami. 

Moja podopieczna sama wybrała sobie mnie na opiekunkę, ale też cel pracy – napisanie eseju 
naukowego na temat feminatywów. Pisanie esejów naukowych jest szczególnie ciekawą metodą 
kształcenia dla uczniów i studentów chcących zgłębić zagadnienie, o którym niekoniecznie wiele 
wiedzą na samym początku całego procesu. Jest to forma tekstowa, dająca uczennicy możliwość 
wejścia w rolę badaczki, pozwalająca kształcić umiejętność tworzenia wniosków na podstawie  
swoich działań, ale też dzielić się własnymi refleksjami. 

Moja podopieczna zadała sobie kilka pytań:
– Czym są feminatywy?
– Dlaczego są ważne?
– Jaka jest wiedza społeczności szkolnej na ten temat?
– Jak można rozpowszechnić wiedzę o feminatywach i zachęcić społeczeństwo do ich używania? 

Wprawdzie uczennica jest w trakcie szukania odpowiedzi na te pytania i ostateczny efekt będzie 
widoczny dopiero pod koniec tego roku szkolnego, ale już na tym etapie można stwierdzić, że jest 
to dla niej prawdziwe wyzwanie. Po pierwsze, uczennica klasy siódmej dopiero uczy się, jak tworzyć 
spójną dłuższą wypowiedź pisemną, i struktura eseju nie zawsze jest dla niej zrozumiała. Stopniowo 
jednak uzupełnia poszczególne akapity, a zatem widać efekty jej długotrwałej pracy. W takiej  
sytuacji czasami trudno mi wskazać, w jaki sposób uczennica może zadbać o logiczny układ treści. 

Po drugie, niełatwo znaleźć dostępną dla nastolatki literaturę, z której mogłaby ona skorzystać  
w celu stworzenia pracy językoznawczej. Wymaga to ode mnie, jako opiekunki, więcej kreatywności 
oraz wglądu w materiały, do których uczennica może mieć dostęp. Wiele treści staram się też 
dostosować do jej umiejętności poznawczych. To pokazuje również, że wiedza na temat feminatywów 
jest mniej dostępna dla kogoś, kto dopiero wkracza na językoznawczą ścieżkę. Brak odpowiedniej 
literatury dla nastolatków świadczy także o tym, jak niepoważnie temat ten jest traktowany przez 
nasze społeczeństwo. Na szczęście powoli zaczyna się to zmieniać i coraz więcej osób z większą  
świadomością i pewnością zaczyna używać feminatywów, także w szkole.
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Szczególnie ciekawym doświadczeniem dla uczennicy jest opracowanie ankiety dla społeczności 
szkolnej, w której badana jest świadomość jej rówieśników na temat feminatywów. W celu dotarcia 
do jak największej liczby uczniów moja podopieczna stworzyła internetowy formularz, który potem 
został opublikowany na platformie dostępnej dla wszystkich uczniów Akademii Dobrej Edukacji. 
Uczniowie zostali też poproszeni przez swoje polonistki o uzupełnienie ankiety, a czasem nawet 
otrzymali na to czas w ramach swoich zajęć. 

W ankiecie uczennica zadała następujące pytania: 

– Czy wiesz, czym są feminatywy?
– Wyjaśnij, czym są.
– Czy Twoim zdaniem używanie feminatywów jest ważne? Uzasadnij. 

Jest to bardzo krótka ankieta, ale myślę, że jak na pierwsze w swojej szkolnej karierze badanie  
będzie to dla mojej uczennicy ważne doświadczenie, polegające na zmierzeniu się z wynikami swoich 
badań i na ich odpowiednim opisie oraz na wyciągnięciu wniosków. Sama jestem ciekawa, jakie będą 
odpowiedzi pozostałych uczniów i co w nich zainteresuje moją podopieczną. Już teraz mogę jednak 
stwierdzić, że ekscytacja, którą dzieli się ona ze mną w trakcie naszych cotygodniowych godzinnych 
spotkań, jest niezwykłą nagrodą za cały trud, ale też motywacją do tego, by osiągnąć cel  
wyznaczony przez nas na samym początku całego procesu. 

Dzięki temu nadprogramowemu projektowi poczułam, że to wyjątkowe zadanie – uświadomienie 
nastolatki, jak ważny jest rozwój języka polskiego w zakresie feminatywów. Dużą radość sprawia  
mi to, że moja podopieczna sama odkrywa interesujące ją zagadnienia, ja natomiast wspieram  
ją w jej odkryciach i cieszą mnie wszystkie, nawet najmniejsze wnioski. 

Co roku w Akademii Dobrej Edukacji pod koniec roku szkolnego odbywa się uroczysta konferencja, 
która jest celebracją efektów pracy każdego uczestnika tego projektu. Uczniowie przedstawiają  
na forum swój projekt w postaci plakatu naukowego i krótkiego wystąpienia, podczas którego dzielą 
się ze społecznością szkolną swoimi badaniami. Jestem przekonana, że esej stworzony przez moją 
uczennicę w ramach opieki naukowej przyczyni się do jej rozwoju edukacyjnego, ale też pozytywnie 
wpłynie na świadomość całej społeczności szkolnej na temat używania feminatywów.
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