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THURSDAY, 30 XI 2017 

9:00–9:30 

Opening ceremony (Auditorium) 

Prof. Przemysław Wiszewski (Dean of the Faculty of the Historical and Pedagogical 

Sciences)  

Prof. Rościsław Żerelik (Director of the Historical Institute) 

Organising Committee  

9:30–11:30 

Women in Public Sphere. The Case of Central and Eastern Europe (Auditorium) 

CHAIR: PROF. JOANNA WOJDON 

Dorota Wiśniewska (University of Wrocław/University of Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, Paris Saclay) – Women’s political attitudes during Four-Years Diet (1788-1792) in the 

light of Roskie Archives 

Dr Iryna Savchenko (Zaporizhzhia National University, Ukraine) – Women activists of the 

Implementation of the Soviet emancipation project in Zaporizhzhia in the 1920's: a social portrait 

Alla Morozova (Russian Academy of Sciences) – Maternal feeling vs sense of duty: self-reflection 

of women-revolutionaries in the context of the subculture of the Russian revolutionary 

Magdalena Gibiec (University of Wrocław) – Fighting for Equality. Political Activity of Milena 

Rudnytska in the Second Polish Republic  

11:30–11:45 

Coffee break 

11:45–13:45 

Aktywność zawodowa w XX wieku: nowe role i wyzwania (Auditorium) 

CHAIR: DR IWONA DADEJ 

Dr hab. Katarzyna Ryszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Kobiety 

w badaniach archeologicznych na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku 

Dr Monika Piotrowska-Marchewa (Uniwersytet Wrocławski) – Nauczycielki na/o 

uniwersytecie. Uwagi o modelach karier i akademickich ambicjach kobiet zatrudnionych w oświacie II 

Rzeczypospolitej  

Anna Nadolska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Wanda Siemaszkowa – 

"Siłaczka" w przybytku Melpomeny. Kontrowersje wokół dyrektorki bydgoskiej sceny teatralnej 

w latach 1920-1922 
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Dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (Uniwersytet Jagielloński) – Elsie Gregory MacGill – 

czyli jak niepełnosprawna kobieta została "królową myśliwców Hurricane" 

12:00–13:45 

Visiting Ossolineum (ENG) 

13:45–14:45 

Lunch 

14:45–16:45 

Women  in Public Sphere. The Case of East Europe, Middle East and Kaukas 

(Auditorium) 

CHAIR: DR JOANNA HYTREK-HRYCIUK 

Lia Sayadyan (Warsaw University) – Public activism of the Armenian women from the end of XIX 

to the beginning of XX century 

Prof. Oksana Malanchuk-Rybak (Academy of Arts, Lviv, Ukraine) – Politics and ideology of 

the Ukrainian women's movement of the Eastern Galicia of the first third of the 20th century: models 

and strategies 

Nadzeya Ilyushenka (National Academy of Sciences of Belarus) – Transformation of social 

roles of women towards their double social burden in the period of 20-40s of the XXth century 

Dr Orli Sela (Tel Aviv University, Israel) – Manya Shochat: a pioneer 

16:45–17:00 

Coffee break 

17:00–19:45 

W kręgach artystyczno-literackich. Debaty i wyobrażenia literackie o "new 

woman" (Auditorium) 

CHAIR: DR MONIKA PIOTROWSKA-MARCHEWA 

Joanna Dobkowska (Uniwersytet Łódzki) – Czy kobieta może tworzyć? XIX-wieczne polemiki na 

temat artystycznych aspiracji kobiet 

Matylda Zatorska (Uniwersytet Rzeszowski) – Kobiety przekraczające bariery płci w popularnej 

powieści historycznej (na wybranych przykładach) 

Martyna Ujma (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Kobieta i ich prawa 

w twórczości dramatycznej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
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15 MINUTE BREAK 

Patrycja Puchajda (Uniwersytet Rzeszowski) – Wizerunek kobiety w powieściach Tadeusza 

Dołęgi-Mostowicza 

Dr Kamil Szybalski  – Kobieta-homosovieticus w rosyjskiej literaturze socrealistycznej 

17:00–19:45 

Social roles: concepts and imaginations vs. regulations and reality (room 13) 

CHAIR: DR ELŻBIETA KLIMEK-DOMINIAK 

Prof. Anne F. Widmayer (University of Wisconsin Colleges) – Charlotte Charke's Anitheroes in 

the History of Henry Dumont and Charlotte Evelyn (1756) 

Marine Carcanague (Paris I Pantheon Sorbonne, IHMC) – Dishonor as punishment. Social 

consequences of acting against convention for noble women and men in the 18th century France 

Amirpasha Tavakkoli (School for Advanced Studies in the Social Studies, France) – Strange 

case of Edward Carpenter in Victorian England 

15 MINUTE BREAK 

Dr Ute Sonnleitner (ÖGB - Bildungsabteilung Steiermark, Austria) – "The road is my home" –

gender roles of actors and actresses 1918-1939 

Dr Lisa Payne Ossian (Des Moines Area Community College) – Gender Dynamics in the 

Aftermath of World War II: The Worldwide Protest & Performance of Clothing during the Invisible 

Years of 1945-1946 

19:45 

Wine reception 

 

 

FRIDAY, 1 XII 2017  

9:00–11:00 

Płeć, seks, przemoc. Przekraczanie granic (Auditorium) 

CHAIR: DR MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK 

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Małgorzata de Valois – 

pomiędzy intrygą polityczną a swobodą obyczajową  

Dr Piotr Lewandowski (Akademia Sztuki Wojennej) – Inwersja seksualna w kontekście 

bezpieczeństwa kulturowego Polski nowożytnej 
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Michał Podsędek (Uniwersytet Wrocławski) – "Nie pamiętając na wykonaną przysięgę, że cię nie 

opuszczę aż do śmierci…". Odstępstwa od ról płciowych na tle konfliktów małżeńskich wśród chłopów 

klucza jazowskiego w XVIII wieku 

Dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński) – Dozwolone, tolerowane, zabronione – 

kłopoty z "seksem" na prowincji galicyjskiej (1867-1914) 

11:00–11:15 

Coffee break 

11:15–13:15 

Social expectations and self-perception (room 13) 

CHAIR: DR KRZYSZTOF SIWEK 

Dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel (Uniwersytet Jagielloński) – Men versus Women – 

concept of civic androgyny in Margaret Fuller's writings 

Joanna Baradziej (University of Bergen, Norway) – Single woman abroad: the changes of the 

vision of femnity of femal missionaries who worked in Manchuria at the turn of the 19th century 

Prof. Esilda Luku (Aleksander Moisiu University of Durres, Albania) – The women's status in 

the context of "Albanians" Journal (1929-1931) 

Agnieszka Kiejziewicz (Uniwersytet Jagielloński) – Man of the Pleasure Quarters. Social 

reception and meaning of the role of taikomochi (man-geisha) in Japan 

11:30–13:00 

W rodzinie i społeczeństwie (Auditorium) 

CHAIR: PROF. LESZEK ZIĄTKOWSKI 

Dr Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Anna z Chodorowskich Dolska. 

Pierwsza polska autorka instrukcji dla synów wyjeżdżających w zagraniczną podróż edukacyjną 

Dr Klaudia Skrężyna – Rola społeczna kobiety z elity małych miast w Małopolsce XVI-XVIII wieku 

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk (Instytut Pamięci Narodowej oddział Wrocław) – Pomiędzy 

konwencją a koniecznością. Życie prywatne robotnic przymusowych w wojennym Breslau. 

Perspektywa gender studies 

13:15 – 14:15 

Lunch  

14:15–16:15 
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Konwencja, szablon, tradycja. Przełamywanie czy utrwalanie? (Auditorium) 

CHAIR: DR KATARZYNA RUHLAND 

Dr Jarosław Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Całe brzemię 

promocyi. O nieszablonowych rolach kobiety z kręgów magnackich jako promotorek awansów 

urzędniczych w Rzeczypospolitej II polowy XVII wieku 

Anna Varanytsya (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy we Lwowie) – Awans kobiety 

„degradacją” mężczyzny? – zawód nauczyciela szkoły ludowej w Galicji 2. poł. XIX i początku XX 

wieku 

Pavel Ablamski (Polska Akademia Nauk) – Kobieta w służbie ukraińskiej emancypacji narodowej 

w II Rzeczypospolitej. Przypadek Heleny Kisielewskiej 

Dr hab. Katarzyna Sierakowska (Polska Akademia Nauk) – Wojny i przełamywanie 

tradycyjnych ról przez kobiety i mężczyzn - przykład I wojny światowej  

16:15–16:30 

Coffee break 

16:30–18:30 

„Kobiecość” i „męskość”. Świat wyobrażeń (Auditorium) 

CHAIR: TBA 

Dr Barbara Smoter (Uniwersytet Jagielloński) – "Naturalne" i (nie)reproduktywne? Konstrukcje 

kobiet w dyskursach emancypacyjnych przełomu XIX i XX wieku 

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Uniwersytet Warszawski) – "Kobiece" i "męskie" w kinie 

polskim dwudziestolecia międzywojennego 

Marlena Oleksiuk (Uniwersytet Wrocławski) – Postrzeganie kobiet w Korei Południowej przez 

pryzmat okupacji japońskiej w latach 1910-1945, zderzenie konfucjańskiego porządku społecznego 

z sytuacją "comfortwomen" 

Dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, prof. UAM, dr Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Nieszablonowe kobiety w szablonowych podręcznikach. Co 

edukacja szkolna robi z historycznymi bohaterkami? 

19:00 

Dinner 
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Women in Public Sphere. The Case of Central and Eastern Europe 

Dorota Wiśniewska (University of Wrocław/University of Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, Paris Saclay) – Women’s political attitudes during Four-Years Diet (1788-1792) in the 

light of Roskie Archives 

Due to traditional roles of both sexes in the 18th century Europe, the public sphere was 
rather reserved for men, which significantly limited possibilities to take part in the political 
life for women. Nevertheless,  the latter were interested in politics and often acted “behind 
the scenes”. Although such engagement concerned a relatively small group, most often 
aristocrats, their ego-documents help us better understand women’s political culture in early 
modern period.  
This paper will elucidate women’s attitudes during one of the most important Diets in the 
history of Polish-Lithuanian Commonwealth: Four-Years Diet (Sejm Czteroletni, 1788-1792). 
I will present conclusions coming out of the analyse of the correspondence from Roskie 
Archives, the legacy of three aristocratic Lithuanian and Polish families: Sapieha, Branicki 
and Potocki, which is kept at Central Archives of Historical Records in Warsaw. First of all, 
I will describe the group of correspondents and the source material I extracted for further 
examination. Secondly, I will focus on women’s approaches towards Sejm and its attempts to 
reform the Republic, as well as try to explain what where the factors influencing their 
attitudes.   

Dorota Wiśniewska – PhD candidate at the University of Wrocław (Poland) and the University of 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines in the frame of joint international supervision (cotutelle) of 
doctoral thesis. She is conducting a research project titled Women in Politics in France and Poland in the 

second half of the 18th century: comparative study of literary salons and correspondences. She has a strong 
interest in history of diplomacy, women’s studies and history of elites during the Enlightenment; 
contact: dorota.wisniewska@uwr.edu.pl. 

Dr Iryna Savchenko (Zaporizhzhia National University, Ukraine) – Women activists of the 

Implementation of the Soviet emancipation project in Zaporizhzhia in the 1920's: a social portrait 

The period of 20 years of the 20th century in Ukraine was marked by the initiation by the 
Soviet authorities of the process of transformation of the socio-economic status of women. 
The deployment by the Soviet government of companies to attract women to the productive 
sector, to receive education has created conditions for changing their role in social and 
economic life. The special organizations - women's departments in the committees of the 
Communist Party and delegate assemblies hold the main role in this process. The staff of the 
women's departments and its affiliated organizations consisted of women activists who 
believed of the idea of "liberating women" and were the main implementers of the tasks of 
Soviet emancipation in the region.  
The purpose of our study is to identify the characteristics of the activists of the Soviet 
feminist movement on the example of the Zaporizhzhia region on the basis of archival 
sources. 
In Zaporizhzhia (in Aleksandrovsk) the women's department was founded in 1919. Basically, 
for the position of head of the women's department, women's activists, who were 
distinguished in party activities, were appointed. From the outset, women's department was 
headed by Polina Zhemchuzhnaia, an activist of the women's movement, which eventually 
had entered to the circle of the political elite of the Soviet Union.  
At that time, the majority of women in Zaporizhzhia Region met the standards laid down for 
them in the traditional society: wife, mother, housewife. Most women were illiterate and did 
not seek professional career. The members of the women's department and the women's 
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delegates differed sharply their active, even slightly aggressive women's position. They 
differed in rigidity and uncompromising. These activists received separate training for 
working with women. In particular, they were sent to study at party schools. The general 
curriculum included lectures on women's issues and the history of women's movement. The 
activists of the Soviet emancipation company went to the district, set up delegate meetings 
for companies, companies for the establishment of kindergartens, created points for the 
elimination of non-literacy, read lectures and reports that were supposed to enhance the 
social literacy of women.  
They carried out a huge amount of work on the liberation of women from "family slavery" 
and the transformation into an equal member of society, faced a lack of acceptance of men. 

Dr Iryna Savchenko – since 2004 works as a lecturer on the Chair of the of Source studies of historical 
faculty of Zaporіzhzhia National University Field of science Interests: gender history of the twentieth 
century, oral history, urban everyday life in southern Ukraine; a member of the Y. Novitskiy Scientific 
Society of Zaporіzhzhya. She has written 35 scientific works. Among them there are such articles: Oral 
historical narrative as a source of everyday life in small towns 20-30th XX century (Bulletin of Kyiv National 
University, 2012), Women's everyday life in south-eastern Ukraine 50-60th XX century: projection oral 

historical sources ("Scientific Notes" M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source 
Studies, National Academy of Sciences, Ukraine, V. 26), The activities of the Zaporizhia labor exchanges for 
women's employment in the 20-ies of the XXth century ("Scientific Notes" M. Hrushevsky Institute of 
Ukrainian Archeography and Source Studies, National Academy of Sciences, Ukraine, V. 25); contact: 
savchenkoiryna2017@ukr.net. 

Alla Morozova (Russian Academy of Sciences) – Maternal feeling vs sense of duty: self-reflection 

of women-revolutionaries in the context of the subculture of the Russian revolutionary 

Taking part in the revolutionary struggle, people did not cease to be men and women, and 
despite all the difficulties of their life they loved, got married, gave birth and brought up 
children.  
Of course, their family life had a number of characteristics that distinguished it from the life 
of the average citizen. In a family created by ideological supporters, the gender stereotypes 
of patriarchal society were often broken, which was taken for granted in a friendly 
environment, but was often perceived as hostile by their relatives. Women-revolutionaries 
with children, as a rule, were torn between their maternal feelings and their revolutionary 
duty, social activities. The Bolshevik Alexandra Kollontai described her experiences: "I'm 
sitting by the crib of my boy, who is seriously ill. ... I reproach myself for not having looked 
after him. ... And all because of the fact that I was so busy with my studies …".  
When life forced to choose between the public and personal, the sense of duty often 
prevailed over the maternal, as in the situation described by the Bolshevik Olga Mickiewicz, 
who recalled her participation in the December armed uprising in Moscow in 1905: "My 
children woke up and when they heard that I was leaving again, they shouted. ... I hesitated 
... But ... I took control of myself, broke away from the children's little hands and ran away 
...". These words were written in 1925, and just a few years later, being on the other side of 
the barricades and having the other political views member of PSR Ekaterina Olitskaya, in 
general, argued in the same way: "... How can I dare not leave my girl now? How can 
I demand from people disobedience, irreconcilability, courage and sacrifice, if I myself do 
not dare to go out to fight? ". This report examines the clash of maternal feelings and 
maternal duty in its traditional understanding for patriarchal societies and the rules of 
behavior of the revolutionary, formed within the framework of a new subculture - the 
subculture of the Russian revolutionary. 

Alla Morozova – graduated from Moscow State University. Fields of interest: history of Russian 
social-democratic party, subculture of Russian revolutionary, political prisoners in Russia (70s of the 
19th cent. - 20s of the 20th cent.) See also https://volistob.ru/users/morozova_a_yu; contact: 
allamorozova1992@gmail.com. 
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Magdalena Gibiec (University of Wrocław) – Fighting for Equality. Political Activity of Milena 

Rudnytska in the Second Polish Republic  

Milena Rudnytska was one of the most influential Ukrainians during the interwar period, 
however her name is still little-known among historians. After the First World War she 
started to organize women’s movement and involved in raising their consciousness, claiming 
that women should be more engaged into politics, defending the Ukrainian’s rights and 
aspirations to freedom. She headed the Soiuz Ukrainok from 1928 which was the main vehicle 
for the Ukrainian women’s movement in interwar period. In the same year Rudnytska was 
elected to the Polish Parliament, where she was an advocate for Ukrainians and criticized the 
Polish authorities for restricting of Ukrainian rights. In Polish Sejm she was serving on 
committees for education and foreign affairs. She stepped out with her oratorical talent and 
obstinance but first of all with the ability to act and to make accurate observations 
concerning political matters. However, especially her international activity and part in 
building Ukrainian lobbying across the world are still underestimated. Rudnytska was 
keeping the view that Ukrainians could gain the independence only with help of the West. 
When in 1930 it came to the pacification action conducted by Polish authorities, Milena 
Rudnytska became one of the most active Ukrainians who led so-called after-pacification 
action on international arena so the world gained knowledge about the national policy of 
Second Polish Republic and took appropriate steps. With the same energy Milena Rudnytska 
responded to so-called Great Famine in Ukrainian SSR which had place in 1932-1933. She 
was elected vice chair of the Public Rescue Committee and organized meetings to address 
the issue and provide famine help. Her clearly antistate position led to ending her career in 
Polish Sejm and removing her from UNDO (Ukrainian National Democratic Alliance) in 
1935 after reaching the agreement between Polish and Ukrainian side. 
The aim of the presentation is to show the contribution of Milena Rudnytska to Ukrainian 
political activity during the interwar period, especially during her work in Polish Parliament 
in 1928-1935. The key questions for which I will try to find the answers is: what possible tools 
did Rudnytska use during her political activity and if she achieved her goals? The main 
sources to deal with these questions are ego-documents, interpellations and documents 
created by Polish authorities. 

Magdalena Gibiec – PhD student of History at the University of Wrocław. Her work focuses on the 
Polish–Ukrainian relations in the 20th century. Her current research interests involve: national policy 
of the Second Polish Republic, creating of Ukrainian identity as well as Polish-Ukrainian conflict and 
cooperation in the press during the interwar period; contact: magdalena.gibiec@uwr.edu.pl. 

  

 

Aktywność zawodowa i polityczna w XX wieku: nowe role i wyzwania 

Dr hab. Katarzyna Ryszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Kobiety 

w badaniach archeologicznych na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku 

W wieku XIX stanowiącym okres narodzin polskiej archeologii dyscyplinę tę, podobnie jak 
inne dziedziny nauki, uprawiali przede wszystkim mężczyźni. Pomimo, że czasy nie 
sprzyjały naukowej aktywności kobiet, to jednak już wówczas niektóre Polki przejawiały 
zainteresowanie archeologią i jej zabytkami nie ustępując zaangażowaniem znacznie 
liczniejszym od nich badaczom. Były to kobiety, które nie zadowalały się rolą żon i matek 
oraz pragnęły oderwać się od przewidywanych dla nich wówczas typowo kobiecych zajęć. 
Ówczesne miłośniczki archeologii kolekcjonowały zabytki, inicjowały oraz sponsorowały 



10 

 

prowadzenie badań powierzchniowych i wykopaliskowych, a także osobiście uczestniczyły 
w pracach terenowych, niekiedy jako pomocnice mężczyzn, a z czasem coraz częściej jako 
kierujące wykopaliskami samodzielne badaczki. Zawdzięczamy im wiele ciekawych odkryć, 
a rezultaty ich prac badawczych przyczyniły się w istotny sposób do uzupełnienia obrazu 
pradziejów ziem polskich. Proponowane wystąpienie ma na celu przypomnienie sylwetek 
XIX-wiecznych pasjonatek i pionierek archeologii, które rozwijając zamiłowania, 
powszechnie uznawane za domenę mężczyzn, zapisały kilka ważnych kart dziejów polskich 
badań prehistorycznych. 

Dr hab. Katarzyna Ryszewska – archeolog i historyk. Absolwentka archeologii (specjalizacja 
archeologia architektury) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej samej uczelni 
uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii na podstawie pracy 
Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie. W 2014 
r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie historii (specjalność: historia Polski XIX wieku) 
w oparciu o rozprawę Historia badań archeologicznych na obszarze międzyrzeczu Wisły i Pilicy w 
XIX i na początku XX wieku. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka publikacji dotyczących archeologii średniowiecza, historii 
obyczajów w Polsce w XIX wieku oraz historii polskiej archeologii w XIX i XX wieku; kontakt: 
kryszewska@ujk.edu.pl. 

Dr Monika Piotrowska-Marchewa (Uniwersytet Wrocławski) – Nauczycielki na/o 

uniwersytecie. Uwagi o modelach karier i akademickich ambicjach kobiet zatrudnionych w oświacie II 

Rzeczypospolitej  

Wychodząc od tezy, że zawód nauczycielski co najmniej od schyłku XIX wieku był 
traktowany jako odpowiedni dla kobiet, chciałabym przyjrzeć się, w jaki sposób habitus 
funkcjonujący w okresie międzywojennym wyznaczał granice zawodowych 
i intelektualnych ambicji nauczycielek i regulował ich relacje ze środowiskiem 
uniwersyteckim. Podstawą źródłową stanowią autobiografie kobiet związanych z oświatą II 
RP, materiały archiwalne i prasowe. 

Dr Monika Piotrowska-Marchewa – adiunkt w Instytucie Historycznym UWr (od 2003), tamże 
magisterium (1998) i doktorat (2002); autorka monografii Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa 
w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863 (Toruń 2004), e-podręcznika do klasy III gimnazjum pt. 
ważn@ historia. Długi wiek XIX (2016) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych 
i popularnonaukowych, dotyczących okresu 1795-1939, w szczególności historii społecznej i historii 
kobiet; obecnie pracuje nad książką poświęconą pracy i życiu nauczycielek szkół powszechnych 
i średnich w Polsce międzywojennej; kontakt: piotrowska.marchewa@gazeta.pl. 

Anna Nadolska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Wanda Siemaszkowa - 

"Siłaczka" w przybytku Melpomeny. Kontrowersje wokół dyrektorki bydgoskiej sceny teatralnej 

w latach 1920-1922 

Celem wystąpienia będzie przedstawienie kontrowersji wokół działalności kulturalno-
administracyjnej Wandy Siemaszkowej, pierwszej kobiety w dziejach miasta nad Brdą 
pełniącej funkcję dyrektorki instytucji kultury – bydgoskiego Teatru Miejskiego w okresie 
międzywojennym. Na tle społeczno-politycznej sytuacji w Bydgoszczy początku lat 20. XX 
w. zarysowane zostaną motywacje i okoliczności skłaniające drugą po Helenie 
Modrzejewskiej polską aktorkę dramatyczną, do realizacji zadań tradycyjnie 
przypisywanych mężczyznom. Autorka dokona także oceny aktywność kulturotwórczej 
Wandy Siemaszkowej, ukazując czynniki, które zdecydowały zarazem o sukcesach, jak 
i porażkach dyrektorki bydgoskiego przybytku Melpomeny oraz zaprezentuje kulisy sporu 
między sławną heroiną polskiej sceny teatralnej, a władzami Bydgoszczy i tamtejszym 
środowiskiem twórczym. 
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Anna Nadolska – historyk i pedagog wczesnoszkolny, doktorantka na kierunku historia na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kustosz w Dziale Historii Muzeum Okręgowego 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; autorka wielu publikacji poświęconych dziejom 
Bydgoszczy, historii kobiet i ziemiaństwa niemieckiego, głównie w okresie międzywojennym, a także 
muzealnictwu i pedagogice; kontakt: a.szybowicz@wp.pl. 

Dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (Uniwersytet Jagielloński) – Elsie Gregory MacGill - 

czyli jak niepełnosprawna kobieta została "królową myśliwców Hurricane" 

Lotnictwo i inżynieria lotnicza to dziedziny, które do dnia dzisiejszego postrzegane są jako 
domena mężczyzn. W historii awiacji szerzej znane są dokonania niewielu kobiet, głównie 
niezwykłe rekordy Amelii Earhart oraz grupowy wysiłek kobiet służących w ATA – Air 
Transport Auxiliary, pomocniczej służbie transportowej brytyjskich Królewskich Sił 
Powietrznych, gdzie w czasie drugiej wojny światowej służyły także polskie pilotki, wśród 
nich Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. Niewiele osób, zwłaszcza w Polsce, zna natomiast 
postać i osiągnięcia pochodzącej z Kanady Elizabeth ‘Elsie’ Gregory MacGill - która w 1929 
roku jako pierwsza kobieta na świecie uzyskała dyplom inżyniera areonautyki. W roku 1938, 
w wieku zaledwie 33 lat objęła stanowisko głównego inżyniera Canadian Car & Foundry, 
stając jednocześnie na czele zespołu odpowiedzialnego za unowocześnienie i wdrożenie do 
produkcji myśliwca Hawker Hurricane. W mojej prezentacji chciałabym przedstawić 
zarówno dokonania Elsie MacGill na polu inżynierii lotniczej, jak i jej działalność społeczną 
na polu równouprawnienia kobiet. Skupię się również na wpływie jaki na wybór drogi 
życiowej Elizabeth miały trzy czynniki: 1) fakt iż pochodziła z niezwykle postępowej 
rodziny, zaangażowanej w działalność reformatorską; 2) niepełnosprawność ruchowa 
będąca skutkiem przebytego w 1929 roku polio; 3) specyficzna sytuacja reformatorek i 
feministek kanadyjskich niezwykle umiejętnie korzystających doświadczeń działeczek ruchu 
kobiecego w Wielkiej Brytanii i USA. 

Dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek – magister filologii angielskiej, doktor nauk 
humanistycznych w zakresie historii, stypendystka The Tokyo Foundation oraz JFK Institute of 
American Studies, Berlin Free University, visiting researcher w Institute for Canadian and Aboriginal 
Studies Ottawa University, Członek Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK), Polskiego 
Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PAAS) oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy 
Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Zainteresowania naukowe : historia kobiet w USA i Kanadzie; 
społeczne i polityczne zaangażowanie kobiet; problemy Ludności Rodzimej Kanady i USA; 
aktywność Polonii kanadyjskiej na rzecz Polski i polskich imigrantów; weterani misji pokojowych 
i stabilizacyjnych; polscy weterani drugiej wojny światowej w Kanadzie; kontakt: m.paluszkiewicz-
misiaczek@uj.edu.pl. 

 

 

Women  in Public Sphere. The Case of East Europe, Middle East and Kaukas 

Lia Sayadyan (Warsaw University) – Public activism of the Armenian women from the end of XIX 

to the beginning of XX century 

In 1828 the Russian Empire captured Eastern Armenia from Persia. Contact with liberal 
thought in Russia and Western Europe was a factor in the Armenian cultural renaissance of 
the 19th century. In the Ottoman Empire, the Armenians initially benefited with the rest of 
the population from the measures of reform known as the Tanzimat, and in 1863 a special 
Armenian constitution was recognized by the Ottoman government.  
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During this period, when the country was divided between several parts, it was very 
important for Armenians to keep their national and cultural identity, language and religion. 
XIX century in the Armenian history become significant time for the start of the so called 
Armenian women’s movement which was characterised by women’s activity not in the 
political, but in the social life (Harutyunyan 2005). Armenian women’s movement of the 19th 
century has a number of peculiarities. Firstly, notable is that the movement was brought to 
life not by women, but rather, men. Secondly, as much as the movement was inspired by 
women’s movements and ideology in the West, Armenian women’s movement did not 
emerge as women’s struggle for political and civil rights. Women’s right to education, paid 
labour, a worthy place in social life and participation in public were not gained in a fierce 
struggle. 
 In 1860s, dozens of organizations were founded in various neighbourhoods of 
Constantinople. This can be described as an absolute ignition or sudden rise of women’s 
public activism. Organizations founded in this period were predominantly of educational 
and cultural character and aimed at supporting women’s schools in various neighbourhoods 
of the capital city (Harutyunyan 2005).  
Established in 1919, the Armenian Women’s Association or Armenian Women’s League 
(Hay kanants enkeraktsioutioun or Hay kanants Liga) was perhaps the largest and most 
productive among organizations founded in this period. It aimed at contributing to 
Armenian women’s moral, intellectual, material and physical development, establish 
collaboration among all Armenian women and to be the mouthpiece of Armenian women’s 
social and political aspirations, defend their rights, use the potential of Armenian women for 
the Armenian Cause, and contribute to the restoration of the Motherland. 
In my presentation I am going to show examples of activities of the Armenian women in XIX 
and XX century and present important and identity preserving role of it. 

Lia Sayadyan – graduate of the Institute of Applied Linguistics of the University of Warsaw (Master’s 
degree, 2015). Currently is a PhD candidate in the Institute of Sociology of the University of Warsaw. 
The topic of her PhD thesis is Situation of women with disabilities in Armenia: barriers in social participation 
and stereotyping as deciding factors for exclusion. The main areas of interest are: women’s issues, situation 
of women with disabilities, people with disabilities, gender studies, applied linguistics, translation 
studies, intercultural communication, migration studies. Is fluent in English, Russian, Armenian and 
Polish. Participation in scientific projects: June 2016 – current– Project „Mobile Welfare. European 
Welfare Systems in times of mobility”, Centre for Migration Research, University of Warsaw; contact: 
sayadyanlia@gmail.com. 
 

Prof. Oksana Malanchuk-Rybak (Academy of Arts, Lviv, Ukraine) – Politics and ideology of 

the Ukrainian women's movement of the Eastern Galicia of the first third of the 20th century: models 

and strategies 

Eastern Galicia during the first third of the twentieth century has fallen into a whirlpool of 
state-political perturbations: the collapse of the Austro-Hungarian Empire, the defeat of the 
national state-building (Western-Ukrainian People's Republic), the entry into a new state - 
the Second Commonwealth of Poland. The "Austrian project" in the Ukrainian society meant 
the priority of the formation and cultivation of "social citizens", especially men. Women, 
primarily from the middle class, sought to master the "male" social rights, so the motto of 
"equal rights for men and women" was the main thing. The male socialization standard was 
attractive, but there was a growing awareness of its limitations for women. The 
implementation of the "Austrian project" led to the formation of the main variants of feminist 
ideologies: liberal as the main, conservative and social democratic. Strategic guidelines of the 
Ukrainian women's organizations of Eastern Galicia - socio-cultural education, legal forms of 
activity, avoidance of overly radical expressions and actions, emphasize the national 
character. The life strategies of women remained within the limits of patriarchal discourse. 
The beginning of the First World War intensified the processes of state-building from the 
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peoples of the former Austro-Hungarian Empire. Despite its short existence, the Western 
Ukrainian People's Republic has demonstrated the desire to develop a feminist liberal project 
on a purely national basis, in the new conditions for the formal declaration of equal legal 
rights of men and women. The war has radically changed both male and female life 
strategies. In addition to a woman - wife, mother, public figure, professional, there is a new 
socio-cultural type - "warrior woman". 
 In the Second Commonwealth, the priority task of women was to learn to use equal rights 
with men as civil rights.  
Since the 1930s, the aggravation of totalitarian tendencies in society has led to an ideological 
confrontation between totalitarianism and feminism, as well as conflicts between women's 
organizations of different ideological orientations. The illusion of completeness of the legal 
liberal-feminist project in the environment of young women in particular was growing. 
Ukrainian women's movement of the Eastern Galicia of the first third of the twentieth 
century realized the complete cycle of the development of feminist ideology, trying to 
combine (not always successfully) with the ideology of feminism and nationalism. 

Prof. Oksana Malanchuk-Rybak – doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of 

History and Theory of Art of the Lviv National Academy of Arts. Scientific interests - the history of 
women's movement, the history of culture. Publications (in Ukrainian): Ideology and social practice of the 
women's movement in the western Ukrainian lands of the 19th - the first third of the 20th century: typology and 
European cultural and historical context, Chernivtsi, 2006; Woman in History: A Study Book, Lviv, 2002; 
Woman in Art, ed. O. Malanchuk-Rybak, Lviv, 2008; contact: oksana_rybak@ukr.net. 

Nadzeya Ilyushenka (National Academy of Sciences of Belarus) – Transformation of social 

roles of women towards their double social burden in the period of 20-40s of the XXth century 

The transformation of social roles in which women were involved in the beginning of the 
XXth century was caused by several reasons. Firstly, it was the need to overcome the 
economic crisis, to fill the labor shortage by attracting women. Secondly, it was the need to 
rebuild the social order in accordance with the dogmas of communist doctrine. "The new 
society" was originally conceived as a unity of equal "new" people, who had no privileges 
and gender advantages of one over the other. Thus, gender issues fell into the background. 
The use of the word "comrade" in addressing people of both sexes may be considered as an 
indication of the "erosion" of the boundary between "male" and "female" gender identity. 
This word accentuated attention not on gender, but on the goal which every Soviet citizen 
should pursue. This goal was connected with collective, not personal needs.  
The building of the new society required the activation of the country's labor potential. The 
participation of women in production was carried out through propaganda. There were 
slogans about emancipation, liberation of women through labor: "For the complete liberation 
of women ... it is necessary that ... women participate in collective labour!" (Lenin); ''Female 
worker! Cooperation frees you from the power of the kitchen and oven pot'' (Arshinov). 
Public opinion also had a big impact: a non-working woman was branded as a parasitizing 
person, who was stigmatized using the image of a class enemy.  
But since the new government wanted women to fully commit themselves to work, it was 
necessary to solve the issue of the child upbringing. The state had to take care of the 
nutrition, upbringing and education of children from their early age. Such delegation of the 
childcare function to the state did not allow to raise the issue of the social responsibility of 
fathers (and to develop the idea of gender equality not only in legal but also in household 
sphere). However, the promises to develop a network of kindergartens and public canteens 
were not kept. Thus, man and woman were completely equal in work, but not equal in the 
housekeeping. With the advent of Soviet power, the women received additional 
responsibility – not only to their husband, but to the state. The state made high demands on 
the quality of child upbringing in accordance with the new ideology. Thus, the woman was 



14 

 

in a desperate situation: the "new society" wanted women to work and it provided much 
higher standards for the traditional role of mother. 

Nadzeya Ilyushenka –  research fellow at the Institute of Philosophy of the National Academy of 
Sciences of Belarus. Her greatest passion is research. Most of all she is interested in problems of 
constructing identity, gender equality, practical philosophy. Practical focus of her researches leads her 
to seek the connection between the past and the future. This inspired her to participate in the 
conference. Also it conducts her active public activity: she is a coordinator of the intellectual club 
"Women in Philosophy"; contact: n.iliushenko@gmail.com. 

Dr Orli Sela (Tel Aviv University, Israel) – Manya Shochat: a pioneer 

From its outset, the Zionist Movement's aspiration to turn the Holy Land ("Palestine" under 
Ottoman rule) into the Jewish state relied upon the assumption that the area's productive 
capacity was sufficient to sustain the millions of Jews who would immigrate to the land. This 
assumption was not obvious. Rather, it required empirical and political support. The main 
challenge was to persuasively demonstrate that the difficulties engendered by the scarcity of 
water in the semi-arid climate of the land could be overcome. 
At the beginning of the Zionist movement, many members came from Eastern Europe and 
were influenced by the ideas of the first Russian revolution. The answer to the complex 
reality encountered in Palestine was the efficient exploitation of land and water resources by 
training the Jewish population for agriculture. One of these members was Manya Shohat, the 
first leader to formulate the idea of establishing a Jewish guarding organization for Jewish 
agricultural settlement. She herself was a member of this guard organization, took up arms, 
plowed the field, and carried bags of flour. Ostensibly, she is a candidate to be the first 
woman in a chain of women in power, who have contributed to the idea of social and legal 
gender equality in Israeli society.  
However, a review of Manya's history, including letters, writings, photographs, and other 
sources, reveals that researchers have hesitated to label her as a "feminist". Why? Did Manya 
Shohat not see herself as a woman who represents the female gender? Did she identify with 
the idea that women deserve social and legal equality? This article discusses the possibility 
that Manya Shochat identified as a human and aspired to live as a man among men.  
The proposed paper will reveal an unknown aspect of the development of the Zionist Jewish 
feminine narrative at the beginning of the settlement in Palestine. The term "transgender" 
was coined years after her death, and in light of this, I will ask: was Manya the first 
transgender in the history of the Zionist movement? 

Dr Orli Sela –  is a postdoctoral associate at Tel aviv University.  Her dissertation sheds light on the 
water rights and water resources legal system in Israel. The study demonstrates, for the first time, that 
the  Water law enacted in 1959 recognized private property rights in water and did not abrogate all 
the rights or transfer them to government ownership. The research presents the legal history of the 
water rights and water resources management from the Ottoman Era and the British mandate until 
the end of the first decade after the establishment of Israel. She was the Legal Adviser to the Water 
Commissioner of Israel and Trial Attorney in the National Tribunal for Water Affairs in the State of 
Israel. Her interests are: legal history, water rights, etatism and biographies; contact: 
selaorly5@gmail.com. 
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W kręgach artystyczno-literackich. Debaty i wyobrażenia literackie o "new 

woman" 

Joanna Dobkowska (Uniwersytet Łódzki) – Czy kobieta może tworzyć? XIX-wieczne polemiki na 

temat artystycznych aspiracji kobiet 

Tematem referatu jest społeczno-historyczna sytuacja artystek w II poł. XIX w. 
(z odniesieniami do pierwszej połowy tego stulecia), szczególnie relacja zachodząca między 
stanowiskiem polskiej opinii publicznej, wyrażanej m.in. w polemikach prasowych, 
a aktywnością kobiet podejmujących się kontrowersyjnej wówczas roli artystki. W XIX w. 
kobiety chcące zawodowo uprawiać sztukę, miały do przełamania wiele barier, do których 
zaliczały się nie tylko przeszkody w postaci braku dostępu do wykształcenia na poziomie 
porównywalnym do edukacji dostępnej mężczyznom, konflikt między zawodem 
a zadaniami matki i żony, ale też przypisywana kobiecie natura. Miała być odtwórcza, nie 
twórcza, bierna i z tych względów stanowić powód, dla którego sztuka kobieca zawsze nosić 
będzie piętno wtórności i słabości. Dzieła kobiet, których wartość artystyczną oceniono 
wysoko, miały mieć męski charakter, a ich twórczyniom przypisywano wyparcie się swojej 
kobiecości. Ten zarzut nie pojawiał się w przypadku śpiewaczek, tancerek, pianistek, 
aktorek, m.in. dlatego, że ich działalność miała charakter odtwórczy, nie twórczy 
(wykonywały dzieła kompozytorów, dramatopisarzy, itp.). Sztuka polegała wtedy na 
interpretacji, nie był to zamach na pozycję mężczyzny jako twórcy. Pogląd, że zajęcie się 
sztuką „na serio” zabiera kobiecie kobiecość wystąpił na łamach prasy już w pierwszej 
połowie XIX w. i dotyczył początkowo głównie pisarstwa. „Skoro się ręka niewieścia raz do 
pióra złoży, w skok za tym usta do cygara się składają” – twierdził jeden z ówczesnych 
polemistów. W drugiej połowie XIX w. pisarki miały już szlak stosunkowo przetarty, 
wiążący się jednak z pewnymi ograniczeniami. Najlepiej przyjmowana przez opinię 
publiczną była twórczość kobieca skierowana do dzieci i młodzieży: o charakterze 
pedagogicznym, cechująca się uczuciowością oraz pewnym infantylizmem, dzięki czemu 
miała lepiej przemawiać i oddziaływać na młodocianych czytelników. Natomiast malarki 
i rzeźbiarki w II poł. XIX w dopiero walczyły o prawo zajmowania się sztuką zawodowo. 
Stworzyły one podwalinę artystycznej tradycji, do której mogą odwoływać się kobiety, bez 
której nie byłoby wielu wybitnych artystek XX w. Pionierski charakter ich działalności 
zasługuje więc na podkreślenie. W ramach referatu podjęta została też próba prześledzenia, 
jak zmieniało się stanowisko opinii publicznej w stosunku do artystycznych aspiracji kobiet 
w przeciągu dziewiętnastego stulecia, a także w jaki sposób i jak często prezentowana była 
twórczość kobiet na łamach prasy, zwłaszcza kobiecej. 

Joanna Dobkowska – ukończyła studia magisterskie na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu 
Łódzkiego (katedra Historii Sztuki). Naukowo zajmuje się tematyką życia kobiet w XIX wieku, 
dziewiętnastowieczną prasą kobiecą, a także, z racji pracy zawodowej jako dziennikarka w piśmie 
dotyczącym designu, współczesnym wzornictwem. Artykuły naukowe opublikowała w „Ikonothece” 

i w „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”. Wzięła udział w III Ogólnopolskiej Konferencji 
Studiów nad Strojem "Co (nie)przystoi mężczyźnie", zorganizowanej przez Polski Instytut Studiów 
nad Sztuką Świata, gdzie wygłosiła referat dotyczący wizerunku romantycznego poety (Jak powinien 
wyglądać poeta. Od abnegacji do dandyzmu). Referat ten, w formie artykułu, będzie ogłoszony drukiem w 
pokonferencyjnej publikacji książkowej wydanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Jest 
też współautorką książki W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku (Arkady 
2016), która zdobyła wyróżnienie na organizowanych przez Wydawnictwo Naukowe UAM i 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej 
2017 (wyróżnienie w ramach Konkursu na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę 
Prezydenta Miasta Poznania); kontakt: joanna@apple2.pl. 
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Matylda Zatorska (Uniwersytet Rzeszowski) – Kobiety przekraczające bariery płci w popularnej 

powieści historycznej (na wybranych przykładach) 

Przedmiotem moich rozważań będą literackie portrety kobiet przełamujących bariery 
kulturowe w wybranych współczesnych powieściach historycznych (z wątkami 
obyczajowymi i kryminalnymi). Skoncentruję się na popularnych powieściach z akcją 
osadzoną u schyłku XIX wieku, a więc w czasach szczególnej kobiecej aktywności związanej 
z emancypacją, walką o dostęp do edukacji i pracy zarobkowej. Interesuje mnie sposób 
obrazowania bohaterek podejmujących się zadań uznawanych za nietypowe, niekiedy 
niewłaściwych dla ich płci, a także problematyka podejmowana przez autorów i autorki 
powieści historycznych (kwestie działalności społecznej i politycznej kobiet, ich walka o 
dostęp do studiów wyższych, o pracę w zawodach uchodzących za męskie). Zwrócę uwagę 
na to, w jaki sposób powyższe zagadnienia są przedstawiane w popularnej odmianie 
powieści historycznej, czy pisarze i pisarki przełamują, czy powielają stereotypowe 
postrzeganie kobiet, w jaki sposób wartościują bohaterki dążące do emancypacji 
obyczajowej, zawodowej, edukacyjnej, jak (i czy) kontrastują "tradycyjne" kobiety z tymi, 
które przełamują zastane schematy. Poddam analizie trylogię Agnieszki Wojdowicz 
"Niepokorne", a także powieści historyczno-kryminalne takie jak "Najdłuższa noc" Marka 
Bukowskiego i Macieja Dancewicza i dylogia Maryli Szymiczkowej ("Tajemnica domu 
Helclów" i "Rozdarta zasłona"). 

Matylda Zatorska – doktorantka literaturoznawstwa. Przygotowuję rozprawę doktorska o powieści 
historycznej kobiet po 1989 roku; kontakt: melanto@wp.pl. 

Martyna Ujma (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Kobieta i ich prawa 

w twórczości dramatycznej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

Polskie Dwudziestolecie międzywojenne jest czasem, w którym na kartach literatury po raz 
pierwszy w wyraźny sposób podniesione zostały kwestie takie, jak seksualność, 
homoseksualizm czy rozterki kobiet wobec zastanych obyczajów. Jednocześnie zauważyć 
można głosy krytyczne wobec ujawniania owych problemów, uznające je za niegodne, 
gorszące a nawet odrażające. Tak na przykład z mocną krytyką spotkały się śmiało 
eksponowane, jak na tamte czasy, erotyzm, sensualność i kobiecość w twórczości Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jedną z najbardziej radykalnych opinii na temat poezji 
autorki wyraził Ostap Ortwin: „Z łupinek tych listkami pozłótki kraszonych orzechów 
niewiele wyłuskać da się ziarnistego jądra... Z nadobna gracją kusi się własne zmysły 
potoczystym spojrzeniem, atłasowym dotknięciem nieuchwytnej dłoni, istoty spraw i rzeczy 
nie chwyta się oburącz pełną garścią, aby wgryźć się w ich miazgę. Głaska się je tylko 
pluszem naskórka, pieszczotliwym dotknięciem warg”. 
Przedmiotem analizy w niniejszym wystąpieniu staną się zatem komedie Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, uwzględniające problem praw kobiet i ich sytuacji w okresie 
twórczości autorki. Twórczość dramatyczna poetki, nastawiona na prezentowanie przeżyć 
indywidualności (jednostki), porusza w sposób szczególny problem sytuacji kobiet 
w czasach, w których ciągle istniała kultura salonowa i związane z nią obyczaje. Uwikłane 
w nią bohaterki często odczuwały owe zniewolenie i niejednokrotnie próbowały walczyć 
z otaczającymi ich konwenansami. Zdaniem autorki warto odnieść się do tego aspektu 
z perspektywy badań literaturoznawczych przez wzgląd na to, iż literatura doskonale 
rejestruje to, co dzieje się na arenie społeczno-politycznej (zwłaszcza twórczość dramatyczna 
twórców takich, jak Pawlikowska-Jasnorzewska czy Antoni Słonimski przez wzgląd na 
mocne ich zaangażowanie w sprawy życia codziennego, społecznego i politycznego). 

Martyna Ujma – magister filologii polskiej, doktorantka literaturoznawstwa w Zakładzie Teorii 
Literatury IFP Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, interesuje się teatrem i dramatem 
polskiego dwudziestolecia międzywojennego oraz filozofią romantyczną (szczególnie mesjanizmem) 
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i literaturą najnowszą. Autorka kilku artykułów naukowych na tematy związane z wymienionymi 
zainteresowaniami; kontakt: martyna-lenart21@wp.pl. 
 

Patrycja Puchajda (Uniwersytet Rzeszowski) – Wizerunek kobiety w powieściach Tadeusza 

Dołęgi-Mostowicza 

Celem niniejszego wystąpienia jest nakreślenie obrazu kobiety lat 20. i 30. XX wieku 
wyłaniającego się z powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Podjęto próbę zaprezentowania 
pełnowymiarowego wizerunku ówczesnej kobiety; zarówno arystokratki, jaki i inteligentki, 
mieszczki, ubogiej kobiety i reprezentantki marginesu społecznego. Wzięto pod uwagę rolę 
pracy w ich życiu, stosunek do obowiązków domowych. Zwrócono również uwagę na ich 
życie uczuciowe i jego wpływ na życie prywatne i publiczne. Przybliżono formy spędzania 
wolnego czasu, wzorce życia towarzyskiego. Analiza wybranych tytułów T. Dołęgi–
Mostowicza pozwala dostrzec, że w II RP wciąż były wyraźne różnice społeczne oraz 
przeważało tradycyjne pojmowanie roli kobiety. Nawet jeżeli bohaterowie starali się 
wprowadzać nowoczesne poglądy do codziennego życia, zwykle przegrywali 
z konserwatyzmem społeczeństwa. 

Patrycja Puchajda – mgr historii (Uniwersytet Rzeszowski 2016), obecnie doktorantka na swojej 
macierzystej uczelni. Jest autorką następujących artykułów: Tradycje weselne Pogórzan, Łemków i Żydów 
- niezwykłych sąsiadów gorliczan, [w:] Kultura i samorządność lokalna. Historia - współczesność - 
perspektywy, red. S. Kryński, Z. Lenart, Rzeszów 2017, s. 198-215; Zwyczajne kobiety czy bohaterki? 
Niezwykłe gorliczanki z lat II wojny światowej, „Czasopismo naukowe doktorantów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Historic@”, pod. red. Bartłomieja Szegdy, nr 16/2015, s. 84-95. Obszar zainteresowań: 
historia kobiet, historia lokalna, historia społeczna; kontakt: patrycjapuchajda@interia.pl. 

Dr Kamil Szybalski  – Kobieta-homosovieticus w rosyjskiej literaturze socrealistycznej 

Przedmiotem rozważań jest literacki obraz kobiety, która uległa ideowej transformacji 
w warunkach utopii komunistycznej. W przeważającej większości przypadków, o czym 
zaświadczają poszczególne dzieła literackie, jej wielowiekowa, europejska tożsamość 
kulturowa, opierająca się m.in. na macierzyństwie, opiece nad domem, rodziną czy 
emocjonalnej ekspresji, w warunkach totalitaryzmu komunistycznego została zachwiana. 
System ten, w ramach założeń ideowych, promował wyłącznie kobiety aktywne zawodowo 
i politycznie, wytrzymałe psychicznie i fizycznie, skoncentrowane na tworzeniu nowej 
rzeczywistości społecznej. W ustroju komunistycznym, posiadanie dzieci czy założenie 
rodziny wynikało nie z indywidualnych potrzeb, ale z uwarunkowań politycznych. Zatem 
proponowane rozważania będą się koncentrować na ukazaniu nowego modelu społecznego 
kobiety, odciętego od tradycji kulturowych, skoncentrowanego wyłącznie na 
funkcjonowaniu w realiach komunistycznej rzeczywistości. 

Dr Kamil Szybalski – jest absolwentem kulturoznawstwa w specjalności rosjoznawstwo (2009) na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2017 r., obronił pracę doktorską Obraz kobiety w rosyjskiej literaturze 
łagrowej na Wydziale Filozoficznym Akademii "Ignatianum" w Krakowie; kontakt: 
fsoacropolis@gmail.com. 
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Social roles: concepts and imaginations vs. regulations and reality 

Prof. Anne F. Widmayer (University of Wisconsin Colleges) – Charlotte Charke's Anitheroes in 

the History of Henry Dumont and Charlotte Evelyn (1756) 

While modern critics have focused upon Charlotte Charke’s self-characterization in 
A Narrative of the Life of Mrs. Charlotte Charke, Youngest Daughter of Colley Cibber, Esq. 
(1755), Charke’s entertaining autobiography can also be viewed as an extended 
advertisement for her one novel, The History of Henry Dumont, Esq; and Miss Charlotte 
Evelyn (1756). Charke’s Narrative has been viewed as an appeal to her estranged father, 
a portrait of lesbian love, a history of her financial struggles, and as a series of gender and 
occupational “performances.” For a writer who portrays herself so unconventionally, it is 
surprising that the title characters of Dumont and Evelyn are so dull. The “history” of Henry 
Dumont and Charlotte Evelyn inevitably leads to their marriage; for over half of the novel, 
however, other more colorful characters hold the reader’s attention. Considering Charke’s 
apparent comfort with being seen as “odd” by her society, why did she write a narrative that 
features gender policing and characters explicitly labeled by Charke as “models” for male 
and female behavior? Is Dumont and Evelyn Charke’s attempt to prove to her society that 
she indeed knows how to behave well/conventionally, but instead chooses not to?  
For a novel that is allegedly focused upon the good deeds of Henry Dumont, Charlotte 
Evelyn, and Charles Evelyn, it is curious that much of the narrative centers upon other 
characters. Taking into account the narrator’s lengthy digressions, about 51% of The History 
of Dumont and Evelyn is focused upon characters who are not the stated moral models 
Charke had advertised. Henry Dumont and Charlotte Evelyn do not come across as 
particularly good people, let alone moral exemplars, when they encounter characters who 
transgress conventional gender and class codes, such as the strangely illiterate, cross-
dressing gay man, Billy Loveman, and the old-fashioned, unfashionable, and crude country 
knight, Sir Boistrous Blunder, and his son and daughter. Since the audience for The History 
of Dumont and Evelyn knows the “narrator” is Charke herself, the vitriol and ridicule Henry 
and Charlotte feel for these characters seem part of her strategy to prove she recognizes and 
endorses conventional, heterosexual gender roles. 

Prof. Anne F. Widmayer –  professor of English and Gender, Sexuality, and Women’s Studies in the 
University of Wisconsin Colleges. She has published performance studies of Renaissance, Restoration, 
eighteenth-century, and contemporary drama. Her most recent research interests are antitheatricalism 
in harlequinades and how gender is ironically portrayed through British and French performance 
practices; contact: anne.widmayer@uwc.edu. 
 

Marine Carcanague (Paris I Pantheon Sorbonne, IHMC) – Dishonor as punishment. Social 

consequences of acting against convention for noble women and men in the 18th century France 

Archives collection of judicial courts are an interesting way to study uncommon social roles 
in modern history. Indeed, they highlight trials of men and women brought to justice 
because of their uncommon behavior. Archives collection of the "Point d'honneur" court 
includes relevant examples of men and women acting against conventions. This French court 
of the 18th century is specialized in honor conflicts and intended for noble people. 
Complaints against women and men, witnesses testimonies, or sentences taken by the 
magistrate, tell us about social reactions faced with uncommon social roles. This 
communication fits in with the third issue of the conference "consequences" and questions 
the "attitudes of people performing typical roles towards these women or men who were 
taking actions against the conventions".  
Honor has an important role in modern societies. Being against conventions implies to face 
dishonor, which equals social death. Dishonor is, therefore, a way to get rid of men and 
women who haven't respected the group values. This communication aims to demonstrate 
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how honor is a decisive emotion to settle conventions and norms in "emotional 
communities". (B. Rosenwein). 
Trials give a clue to analyze how society assigns social imperatives to each gender. However, 
we need a nuanced approach. For example, as many men as women are brought to justice for 
not having fulfilled their social family roles as husband or father. Gender tools assist 
analyzing the mechanism of public dishonor. 
 I define uncommon social roles as behavior, speaking, gestures, which do not fit with values 
of the French nobility in the 18th century France. Two criteria help me to select trials. First of 
all, the juridical sentence passed by magistrates in these cases are heavier sentences 
compared to the other trials (imprisonment in most cases). Moreover, the social mobilization 
for the trial is crucial and leads to complaints from various members of the family, a large 
number of witnesses, publication of factums. 20 trials (half from men, half from women) 
among the sample of 300 matches with these two criteria, demonstrating that these cases are 
quite exceptional. 

Marine Carcanague (Paris I Pantheon Sorbonne, IHMC) –  Ph.D student in Paris I Panthéon Sorbonne. 
My thesis deals with the honor of women in France in the eighteen century and is directed by Pr. 
Hervé Drévillon; contact: marine.carcanague@wanadoo.fr. 

Amirpasha Tavakkoli (School for Advanced Studies in the Social Studies, France) – Strange 

case of Edward Carpenter in Victorian England 

In the history of the United Kingdom, the Victorian era is famous for its conformist moral 
habits and religious bigotry. Edward Carpenter as a writer defended the homosexual rights, 
in a period in which Oscar Wilde has been Condemned to prison for his homosexuality. The 
idea of ‘Homogenic love’, coined by Carpenter at the end of 19th century in ‘Homogenic love 
and its place in a free society’, accentuate the important of a new conception of love, based 
upon the liberation of repressed sexual forces. The classic division between feminine and 
masculine roles became obsolete in ‘Homogenic love’, through a massif deconstruction of 
stereotypical beliefs concerning gender roles. As a socialist, homosexuality for him was not 
just a sexual orientation but also an important element of his political utopia, in which 
unconventional sex and love relationships replaced social institutions, such as marriage and 
family. He was living for more than 27 years with his working class lover, George Merrill 
and finally he abandoned writing and became a sandal maker, because of his political 
engagement with industrial proletariat. A very uncommon life, in which homosexuality 
became an essential part of his revolutionary experience as a socialist. In this article, first of 
all, I would like to analyze both cultural and social factors, which forced him to go against 
the dominant moral values and conventional manners of life in Victorian England. Secondly, 
I will focus on the consequences of what he did in the field of gender studies and its 
influence, over the major work of Kate Millet, 'Sexual politics'. 

Amirpasha Tavakkoli – PHD student in school for advances studies in social sciences, actually I’m 

working upon the question of gender during the period of French Revolution. I have published 
articles about sexual politics in the works of Oscar Wilde, Marquis de Sade and Lewis Carroll both in 
French and English; contact: pasha.tavakoli@gmail.com. 

Dr Ute Sonnleitner (ÖGB - Bildungsabteilung Steiermark, Austria) – "The road is my home" –

gender roles of actors and actresses 1918-1939 

Members of performing arts never ‘fully’ belonged to the ideal of a bourgeois society as it 
was established in the 19th century. Men as well as women who acted did not meet the 
hegemonic gender norms. They were independent and they moved constantly – through 
spaces and borders (of states, cultures, languages to name only a few). This was a crucial part 
of their profession. Actors and actresses were, in many ways, mobile: they were migrants, 



20 

 

multilocally anchored, settled at one place, travellers, refugees, nomads – often united in one 
person. Moving constantly could mean success as well as complete failure to them. While 
some actors and actresses cultivated a bohemian-image by celebrating to live ‚footloose and 
fancy-free‘, others emphasized the importance of their habitation and fostered the 
appearance of running a (sometimes several) middle-class household(s). Mobility in one or 
the other way was important to all of them: it shaped their life and was crucial part of their 
self-/perception. Gender and its intersections with various categories of difference was of 
immense importance, as acting and performing women fundamentally contradicted middle-
class ideals of femininity like “female modesty”, “domesticity”, “sedentariness” while men 
on the other side did not meet ideas of "stability" and "severity". The planned paper aims to 
investigate the network of German-speaking theatres (that was spread all over the globe). 
The interwar period and its political developments towards – constructed – antagonisms like 
left and right, internationalism and nationalism meant to many artists a special challenge. 
How did actors and actresses deal with it? Which role did their bohemian image play? Did 
they use it and to which purpose? Ego-documents and media reports are the main sources to 
deal with these questions, to research the various intersections of categories of difference and 
their intermingling with artist’s self-/perception. 

Dr Ute Sonnleitner – head of the department of education of “ÖGB-Steiermark” (Austrian Federation 
of Trade Unions - Styria) and lecturer at Karl-Franzens-University Graz. She studied history and 
classical archaeology. Her PhD thesis dedicated to the “Resistance against Austrofascism in Styria 
1933-1938” was finished in 2008. Since then until 2015 she worked as a researcher and lecturer, was 
engaged in various projects and coordinated the PhD programme “Migration-Diversity-Global 
Societies” at University Graz. Main research interests are: education, migration and theatre history, 
women and gender-studies, labour history (and their various interactions); contact: 
ute.sonnleitner@oegb.at. 

Dr Lisa Payne Ossian (Des Moines Area Community College) – Gender Dynamics in the 

Aftermath of World War II: The Worldwide Protest & Performance of Clothing during the Invisible 

Years of 1945-1946 

The uniforms began disappearing during the invisible years of 1945-1946 yet the aftermath of 
the Second World War remained fraught with anger, anguish, depravation, and 
determination displayed within clothing worn and lack thereof. Clothing during 1946 
demonstrated dynamic, symbolic levels: civilian protestation by concentration camp 
survivors, social revolution with new citizen roles, physical reconstruction from desperate 
wartime depravation, personal rehabilitation within survival economies, and military 
occupation with enforced standards as political statements.  
Clothing during WWII’s aftermath signified protest such as Jewish men who angrily 
marched while wearing old concentration camp uniforms and contesting further internment 
in Cyprus. Lack of clothing also signified social revolution and rehabilitation such as 
“Victory Clothing Collection” leaders who published a photograph of former concentration 
camp prisoners liberated from Ebensee dressed in horrific rags. Crossing decorum 
boundaries, perhaps, the committee desperately wanted to remind Americans of the 
10,000,000 garments needed “to clothe 300 million war starvelings.”  
Food mattered most in this emergency famine year with over 35 countries in Europe and 
Asia at starvation levels, and edible supplies necessarily claimed priority shipping. Still, the 
French Red Cross obtained three hundred pairs of children’s new shoes, delivered to Drancy 
(a slaughterhouse region). Children filed through their schoolhouse to view the long rows of 
shoes filled with chocolate and roses, and after singing for donors, they went home to dream 
of selecting shoes the next morning. As the teacher described the unusual process, “Do you 
know what a wonderful thing it can be just to expect new shoes?” 
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Dr Lisa Payne Ossian – a professor of history at Des Moines Area Community College in central 
Iowa. Ossian earned her master’s degree in women’s studies at Eastern Michigan University and her 
doctorate at Iowa State University in agricultural history and rural studies. She serves on the editorial 
board of the international academic journal War & Culture along with editing a forthcoming volume 
American Women and War, 1852-1945 for a Routledge Edition Synapse series titled Feminist History. 
Ossian has received research and travel grants from the Hoover Institution at Stanford University, the 
Harry Truman Presidential Library, and the Hoover Foundation and has been elected once to the 
National Education Association’s national board and twice to the State Historical Society of Iowa 
board as well as selected for the Hoover Presidential Education Committee, OAH Committee on 
Community Colleges, and NEA’s academic journal “Thought & Action”. Her three books-- (1) The 

Home Fronts of Iowa, 1939-1945; (2) The Forgotten Generation: American Children and World War II; and (3) 
The Depression Dilemmas of Rural Iowa, 1929-1933--were published by the University of Missouri Press. 
She has presented her current and past research at more than sixty national and international 
conferences; contact: llossian@aol.com. 

 

 

Płeć, seks, przemoc. Przekraczanie granic 

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Małgorzata de Valois – 

pomiędzy intrygą polityczną a swobodą obyczajową  

Małgorzata de Valois, zwana królową Margot i pod takim imieniem znana powszechnie, jest 
nietuzinkową postacią w historii Francji. Jako ostatnia przedstawicielka rodu Walezjuszów 
zaznała wielu nieszczęść za życia, a skrzywdzono ją również po śmierci. Czarna legenda, 
która przywarła do jej imienia spowodowana była nie tylko jej postępowaniem, ale także 
dramatem polityczno-religijnym, którego uczestniczką się stała. Wydana za mąż za Henryka 
de Bourbon, króla Nawarry, nie wstąpiła z nim razem na tron francuski, gdyż ich 
małżeństwo stało się ofiarą napięć i rozgrywek toczących się na dworze francuskim, 
pozostało też bezdzietne. W kilka dni po ich ślubie doszło w Paryżu do rzezi świętego 
Bartłomieja. Położyło to trwały cień na reputacji Małgorzaty - nie została zaakceptowana 
przez katolików, jako małżonka hugenoty, ani przez wyznawców kalwinizmu, jako 
katoliczka. Można założyć, że zmiana wyznania, gdyby Małgorzata się na nią zdecydowała, 
nie zmieniłaby jej pozycji i nadal traktowana byłaby jako niegodna zaufania i uznania przez 
hugenotów. Twierdzono nawet, że jej rolą było zwabienie Henryka de Bourbon do Paryża, 
by można było ich wymordować. Mimo to Małgorzata próbowała odegrać u boku małżonka 
rolę przyjaciółki i doradcy. Gotowa była trwać przy nim wbrew opinii własnej rodziny. 
Henryk nie przyjął tej oferty - kochliwy, a nie ulegający wpływom kobiet, nie uznał 
Małgorzaty za godną zaufania. W sytuacji, gdy kolejni synowie Henryka II i Katarzyny 
Medycejskiej umierali bezpotomnie, Małgorzata stała się ofiarą intryg politycznych. 
Najprawdopodobniej niechęć ze strony Henryka III, widzącego swego następcę w Henryku 
de Bourbon spowodowała, że król za wszelką cenę próbował wbić pomiędzy swą siostrę 
i szwagra klin, oskarżając Małgorzatę o zdradę małżeńską. Zarzuty takie mogły dodatkowo 
skomplikować lub właśnie ułatwić przejęcie władzy nad Francją przez króla Nawarry, ale 
bez Małgorzaty u jego boku. Mogła za nimi stać także najzwyklejsza zazdrość Henryka III 
o przyszłość Małgorzaty. Celem wystąpienia jest pokazanie, jak w tej trudnej sytuacji radziła 
sobie osamotniona, ze wszystkich stron atakowana kobieta; na ile opierała się w swoim 
postępowaniu na przykładach swoich krewnych i poprzedniczek; w jaki sposób próbowała 
przekroczyć granice wolności przysługującej w owym czasie kobietom; a wreszcie jakie 
konsekwencje przyniosła rywalizacja pomiędzy królewskim rodzeństwem. 
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Dr hab. Aleksandra Skrzypietz – historyk, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, autorka książek 
poświęconych członkom królewskiej rodziny Sobieskich, m.in. Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i 

Konstanty Sobiescy (Katowice 2011) i biografii Małgorzaty de Valois - Królowa Margot - ostatnia perła 
Walezjuszów (Warszawa 2016). Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-francuskie w XVII I XVIII 
w., funkcjonowanie monarchii absolutnej, dzieje i znaczenie polityczne rodu Sobieskich, znaczenie 
edukacji dla kształtowania postaw politycznych i obywatelskich, a także funkcjonowania 
społeczeństwa, rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych, w tym również rola kobiet na 
Śląsku, ich pozycja w śląskim domu oraz wkład w walkę o powrót do Macierzy; kontakt: 
jaskrzyp@interia.pl. 

Dr Piotr Lewandowski (Akademia Sztuki Wojennej) – Inwersja seksualna w kontekście 

bezpieczeństwa kulturowego Polski nowożytnej 

Referat ma za zadanie przedstawić kilka egzemplifikacji reakcji społecznych na nietypowe 
zachowania seksualne w Polsce doby nowożytnej. Głównym ogniskiem zainteresowania 
będzie homoseksualizm jako element życia społecznego na polskich dworach magnackich 
i szlacheckich oraz role społeczne "niewieściuchów", "chłopojebców" i "pederastów". 

Dr Piotr Lewandowski – doktor nauk politycznych, magister historii, dziennikarz. Autor licznych 
publikacji naukowych (podręczników, monografii); kontakt: p.lewandowski@akademia.mil.pl. 

Michał Podsędek (Uniwersytet Wrocławski) – "Nie pamiętając na wykonaną przysięgę, że cię nie 

opuszczę aż do śmierci…". Odstępstwa od ról płciowych na tle konfliktów małżeńskich wśród chłopów 

klucza jazowskiego w XVIII wieku 

Normy społeczne odnoszące się do zachowań kobiet i mężczyzn dotyczą różnych obszarów 
funkcjonowania społeczeństwa – życia publicznego, jak np. praca zawodowa lub życia 
prywatnego, np. rodziny. Rolami płciowymi związanymi z tą ostatnią sferą są role męża 
i żony. Wśród staropolskich chłopów modelowo mąż zarządzał gospodarstwem, 
reprezentował rodzinę na zewnątrz, w gromadzie, a także odpowiadał za poprawne relacje 
wewnątrz rodziny. Żona miała opiekować się dziećmi, pomagać mężowi oraz być mu 
posłuszna. Role te nie zawsze były wypełniane. Do ich przekraczania, a nawet odwracania 
dochodziło podczas konfliktów małżeńskich.  
Przedmiotem wystąpienia będą odstępstwa od ról płciowych związane z konfliktami 
małżeńskimi wśród staropolskich chłopów. Analiza zostanie zawężona do jednego klucza 
wsi (klucz jazowski) i XVIII wieku. Przedstawione zostaną wybrane przykłady zachowań 
i postaw odbiegających od obowiązujących konwencji: agresja żony wobec męża, 
niewierność, porzucenie opieki nad dzieckiem, opuszczanie męża lub żony i gospodarstwa. 
Celem analizy będzie nie tylko przedstawienie wypadków przyjmowania nieszablonowych 
ról płciowych przez staropolskich chłopów, ale także analiza indywidualnego i społecznego 
kontekstu wydarzeń. Chcąc uniknąć oceny prezentowanych wypadków, nacisk zostanie 
położony na próbę zrozumienia indywidualnych doświadczeń bohaterów zdarzeń, zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn. Konieczna będzie zatem próba dotarcia do ich motywacji i emocji, 
zastanowienie czym się kierowali podejmując nieszablonowe działania i jakie przeżycia im 
towarzyszyły? Indywidualnych doświadczeń nie da się poznać w oderwaniu od kontekstu 
społecznego. Dlatego uwaga zostanie poświęcona również reakcjom gromady wiejskiej na 
nieschematyczne zachowania żon i mężów. Jakie postawy przyjmowała społeczność i co 
mogło je modyfikować? W jakim stopniu ingerowano w wypadki przekraczania norm 
płciowych? 
 Odpowiedź na postawione pytania będzie możliwa dzięki analizie źródłowej popartej 
wiedzą z zakresu psychologii. Podstawę źródłową stanowią Księgi sądowe wiejskie klucza 
jazowskiego. Zawierają one sprawozdania z wypadków odstępstw od ról płciowych oraz 
bezpośrednie wypowiedzi „nieszablonowych” żon i mężów. Zwrócenie uwagi na słowa, 
zachowania, stany psychofizyczne oraz sytuacje w jakich znaleźli się bohaterowie zdarzeń 
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umożliwi zbadanie ich indywidualnych doświadczeń. Analiza zachowań rodziny i sąsiadów 
oraz wyroków sądu posłuży poznaniu społecznego kontekstu zdarzeń.  
W rezultacie, być może, uda się przybliżyć rzeczywistość staropolskich chłopów, zrozumieć 
kobiety i mężczyzn, którzy na przekór konwencjom, nieszablonowo podchodzili do ról 
płciowych żony i męża. 

Michał Podsędek – doktorant nauk historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym 
uzyskał tytuły magistra historii, psychologii oraz ekonomii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
metodologii historii, zwłaszcza psychologii historycznej, a także historii społecznej i gospodarczej 
polskiej wsi w epoce nowożytnej; kontakt: michalpodsedek@gmail.com. 
 

Dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński) – Dozwolone, tolerowane, zabronione - 

kłopoty z "seksem" na prowincji galicyjskiej (1867-1914) 

W wystąpieniu chciałbym się skupić na wzorcach seksualnych zachowań obowiązujących 
w miastach i miasteczkach Galicji czasów autonomii i prześledzić zmieniające się normy. 
Tym samym odpowiedzieć na tytułowe pytania, co było dozwolone, tolerowane, a co z kolei 
zabronione w publicznym dyskursie, jak i w przestrzeni publicznej. Chciałbym przyjrzeć się 
dwutorowości norm dla mężczyzn i kobiet, reakcji na łamanie społecznych tabu, a przy 
okazji funkcjonowaniu zachowań "na pograniczu" (prostytucji, pornografii 
i homoerotyzmu), które nie zawsze - mimo silnych wpływów obu Kościołów katolickich 
(łacińskiego i greckokatolickiego) oraz opiniotwórczej roli rabinów - były potępiane. 
 
Dr hab. Tomasz Pudłocki – dr hab. nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki 
i wychowania, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Collegium Invisibile w Warszawie. Stypendysta Fundacji 
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2012/2013, 2017/2018) oraz Fundacji Fulbrighta (2015/2016). 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (2011-2013). Kierunki badań: historia społeczno-
kulturowa Galicji, historia kobiet XIX i XX wieku, polsko-brytyjskie i polsko-amerykańskie relacje 
intelektualne. Publikacje: Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku 
Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939, Kraków 2015; Iskra światła czy kopcąca pochodnia? 
Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009; redaktor naukowy (wraz z K. Sierakowską), 
Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013; kontakt: 
tomaszpudlocki@hoga.pl. 

 

 

Social expectations and self-perception 

Dr Jolanta Szymkowska-Bartyzel (Uniwersytet Jagielloński) – Men versus Women - concept of 

civic androgyny in Margaret Fuller's writings 

Margaret Fuller, probably one of the first American feminist theorists and no doubt the most 
important woman writer in the nineteenth century America. Her writing had a vital impact 
on the woman's rights movement and modern conceptions of gender. From the very early 
age Fuller perceived her role in society and her future different from the role designed for 
her as a biological girl by cultural model of the era she lived in, era that was very unfriendly 
to openly ambitious women. In her life she fulfilled unconventional roles going beyond the 
models and expectations of nineteenth-century American society: she was the first woman to 
be admitted to the Harvard library for research, the first woman journalist writing for a big 
city daily, Horace Greeley’s New York Daily Tribune, the first professional war 
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correspondent who set standards for war coverage and, first of all the best educated person 
in the USA in her times.  
In her writings - Summer on the Lakes, Woman in the Nineteenth Century, New York Tribune 
essays and her memoirs - Fuller identifies how American cultural and social myths, 
supported by conservative and religious ideologies, created and propagated dysfunctional 
and harmful images of womanhood and manhood within the 19th century American society. 
After recognizing and describing the roots of the social oppression, Fuller introduced a new 
model of gender, based on the concept of civic androgyny. In my presentation I want to 
introduce Margaret Fuller and her vision of more equitable society in which both men and 
women can find spiritual, emotional and intellectual freedom and self-fulfilment. 

Dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel – an associate professor at the Institute of American 
Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University. Her scholarly interests focus on history 
and reception of American popular culture in Poland. She is an author of books and articles 
on American popular culture, Americanization and mass media communication; contact: 
jolanta.szymkowska-bartyzel@uj.edu.pl. 

Joanna Baradziej (University of Bergen, Norway) – Single woman abroad: the changes of the 

vision of femnity of femal missionaries who worked in Manchuria at the turn of the 19th century 

In my paper I will present the influence of the female missionaries’ education and work in 
Manchuria on their understanding of gender order and their identity. Encouraged by Rev. 
Burns, Scottish male missionaries from the United Presbyterian Church arrived in Manchuria 
in the second half of the 19th century. Single female missionaries followed them in 1882 and 
constituted more than half of the mission during the whole period of the mission there. 
However, before they entered this area of China their identity and gender order was formed 
in Scotland. I present the analysis of the female missionaries’ education in the Women’s 
Missionary College (WMC) and the creation of identity and perception of women 
responsibilities in Scotland as well as its changes during the work on the field. In Manchuria 
female missionaries started their first professional job as teachers, nurses and medical 
doctors and participated in the evangelization process of native girls and women. Thus, 
mission field opened space of action for them which was not possible in Scotland due to 
strict gender norms. This paper will shed light on the process of changing the identity of the 
female missionaries by their work and interaction with Chinese women. Based on the private 
and official materials I will also show how the work in the mission field influenced the lives 
and personalities of female missionaries and how it affected their perception of gender order. 

Joanna Baradziej – a PhD student at the University of Bergen, Norway working on a project on 
female single missionaries from the United Free Church of Scotland in Manchuria at the turn of the 
19th century. In her thesis she is exploring the female identity of missionaries, created during their 
education in the Women's Missionary College in Edinburgh, its changes during their work and life in 
the North-Eastern China and female missionaries' potential impact on local women; contact: 

joannabaradziej@gmail.com. 

Prof. Esilda Luku (Aleksander Moisiu University of Durres, Albania) – The women's status in 

the context of "Albanians" Journal (1929-1931) 

This paper aims to analyse the socio-economic and cultural situation of the Albanian women, 
as presented in the journal of the “Albanian Woman” society entitled “Albanians”. It was 
published in 18 numbers, from October 1929 to September 1931, under the director-
responsible Emine Toptani with the aim of contributing to improve the position of women in 
the family and in society.  
The Albanian female inteligencia, such as: Sevasti and Parasqevi Qiriazi, Sara Blloshmi, 
Ikbale Çika, Kaliopi Plasari etc., published their articles in this journal in order to emphasize 
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the necessity of women’s emancipation. Other articles belonged to the following intellectuals 
like Mehdi Frashëri, Nebil Çika, Ferit Vokopola etc., but also foreign scholars had the 
possibility to publish their articles in “Albanians” journal. 
Based on the content analysis of the articles that found the light of publication in journal of 
“Albanian Woman” society, the main thematic focused on raising the educational and 
cultural level of Albanian girls and women through the creation and functioning of female 
schools, as the first important step to remove them from darkness and ignorance. Increasing 
their educational achievement would help women’s involvement in social life and economic 
activity of the country. Special articles were devoted to the feminist movement, the 
individuality of women and their rights, but the family’s duties were not left out, as: 
children’s education, happiness in marital relations, household regulation. Moreover, the 
“Albanians” journal informed the members and the sympathizers of “Albanians Woman” 
society on its progressive and charitable activity throughout the country, as well as in the 
international arena. Despite the limitations in problem-solving, the journal provided 
a valuable contribution to reflecting on the overall situation of women in Albania. 

Prof. Esilda Luku – was graduated in History in 2006 at the Faculty of History and Philology, 

Department of History, the University of Tirana. Due to her excellent results Mrs. Luku was honored 
with the diploma award “Golden Medal” with the motivation “For excellent results at the end of the 
academic studies”. In July 2008, she finished successfully the postgraduate studies (Master) on 
Contemporary History with excellent results at the Faculty of History and Philology, the University of 
Tirana. In December 2012, she received Doctor of Science degree from the University of Tirana. The 
same institution awarded Mrs. Luku the honorary title Associate Professor in March 2016. She has 
successfully participated in some National and International Scientific Conferences with academic 
works, which are published at the Conferences’ Proceedings. Also, she has published several articles 
in national and international scientific magazines. Mrs. Luku is the author of the monograph “The 
European diplomacy towards Albania between the two Peace Conferences (1919-1946)” and the co-
author of “History of Civilization in Antiquity and Middle Age” and “History of Contemporary 
Civilization”. Esilda Luku has been working as a full-time lecturer at “Aleksandër Moisiu” University 
of Durrës, since October 2006. She has taught subjects in the field of history such as: History of 
Civilizations, History of Modern Times and History of Albania; contact: esildaluku@yahoo.com. 
 

Agnieszka Kiejziewicz (Uniwersytet Jagielloński) – Man of the Pleasure Quarters. Social 

reception and meaning of the role of taikomochi (man-geisha) in Japan 

The taikomochi (also known as houkan) – male geisha, who initially played the role of 
a jester attendants of a daimyo (feudal lord), appeared in Japanese society around 1200 AD. 
However, it was no sooner than 1600 when they changed their role from the advisors of their 
masters into the entertainers, having own performances or accompanying female geishas. It 
is worth noticing that before the 18th century male geisha outnumbered female ones (who 
are recognizable today as the emblems of the Japanese culture), but their popularity soon 
started declining. Around 1800 they started being perceived as a support to women at parties 
and never regained their dominant position again.  
The aim of the proposed speech is to present the meaning, changes and social reception of 
the role of taikomochi. I would like to underline the fact that they were not only the first 
geishas, but also the kabuki actors, party keepers, and artists who settled the style of 
entertainment attributed to female geishas by publicity. After the brief presentation of the 
history of the man geishas and the characteristic of their art, I plan to discuss the sexual 
connotations of the entertainment offered by taikomochi, emphasizing the stereotypes 
related to the practitioners. I am also going to deliberate on the question why the social 
reception of their role has been changing over time and what were the sources of the 
controversies that emerged after the Meiji Restoration (1868 AD). 

Agnieszka Kiejziewicz –  Ph.D. candidate at Jagiellonian University, Institute of Audiovisual Arts. 
Her research interests revolve around the Japanese film and other visual arts performed by the artists 
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from the Country of Cherry Blossoms. Until now, she’s been writing about Shinto religion in Japanese 
cinematography and the Japanese independent cyberpunk cinema. Currently, she is researching on 
the avant-garde and experimental films, focusing on the achievements of the young filmmakers. She is 
also interested in Japanese popular culture, especially the ways of presentation of the history and 
religion in the cinema; contact: agnes.kiejziewicz@gmail.com 

 

 

W rodzinie i społeczeństwie 

Dr Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Anna z Chodorowskich Dolska. 

Pierwsza polska autorka instrukcji dla synów wyjeżdżających w zagraniczną podróż edukacyjną 

Anna Chodorowska (ok. 1661-1711) była córką Krzysztofa, podkomorzego lwowskiego i Katarzyny 
Jabłonowskiej, miecznikówny wielkiej koronnej. W 1676 r. rodzice wydali ją za mąż za owdowiałego 
księcia Konstantego Krzysztofa Wiśniowieckiego (1635-1686), wojewodę bracławskiego, a następnie 
bełskiego. Małżonkowie doczekali się trzech synów: Janusza Antoniego (1678-1741), Michała 
Serwacego (1680-1744) oraz Dymitra, który zmarł we wczesnym dzieciństwie. Trzy lata po śmierci 
księcia Wiśniowieckiego, Anna poślubiła wdowca Jana Karola Dolskiego (1637-1695), marszałka 
wielkiego litewskiego. Doczekali się oni czwórki dzieci, które jednak zamarły w wieku niemowlęcym. 
Latem 1765 r. Janusz Antoni i Michał Serwacy wyruszyli w podróż edukacyjną po Europie. Tuż przed 
opuszczeniem kraju Anna napisała dla synów specjalną instrukcję podróżniczą, zatytułowaną 
„Informacyja Januszowi i Michałowi Korybutom książętom Wiszniowieckim, synom moim ode mnie 
dana w Warszawie d. 13 sierpnia roku 1695”. W polskiej historiografii to pierwsza znana instrukcja 
podróżna napisana przez kobietę-matkę. W XVI i XVII w. spisywanie instrukcji podróżniczych dla 
synów było domeną mężczyzn – ojców, wujów, stryjów, braci, nauczycieli. Anna przełamała ową 
tradycję. W jej ślady kobiety licznie podążą dopiero w drugiej połowie XVIII w. 

Dr Małgorzata Ewa Kowalczyk – adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechniej XVI-XVIII w. 
Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje na 
historii kultury czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem memuarystyki podróżniczej, 
losów kobiet, a także dziejów rodziny i edukacji dziecka w dawnej Polsce. Odbyła stypendia naukowe 
i staże dydaktyczne we Włoszech, na Litwie, Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji. Autorka monografii: 
Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń 2005, 
Sierżant w spódnicy. Historia życia i służby wojskowej Joanny Żubrowej (1782-1752), Łomianki 2016 oraz 
edytorka źródeł historycznych: Apolonia Helena Massalska, Pamiętniki pensjonarki. Zapiski z czasów 

edukacji w Paryżu (1771-1779), Kraków 2012; Katarzyna z Sosnowskich Platerowa. Moja podróż do Włoch. 
Dziennik z lat 1785-1786, Łomianki 2013; Apolline Hélène Massalska, Mémoires d’une écolière à l’Abbaye-
aux-Bois à Paris (1771-1779) (wspólnie z André Locherem), Mielec 2014; kontakt: mal.kow@op.pl. 

Dr Klaudia Skrężyna – Rola społeczna kobiety z elity małych miast w Małopolsce XVI-XVIII wieku 

Referat ma na celu ukazanie roli kobiety w budowaniu pozycji społecznej elit małych miast 
Małopolski XVI-XVIII w. Poprzez zawieranie małżeństw, związki rodzinne, towarzyskie 
i kontakty społeczne mężczyźni pięli się po kolejnych stopniach kariery cechowej, czy 
kupieckiej. Ożenek dawał im także możliwość dostępu do władzy lokalnej, która spoczywała 
w rękach wąskiej grupy skoligaconych ze sobą osób. Kluczem do osiągnięcia sukcesu była 
właśnie odpowiednia kobieta, dająca możliwość przybyszowi wejść w lokalne hermetyczne 
środowisko. Były to zarówno panny z domów, gdzie ojcowie posiadali wysoką pozycję w 
środowisku lokalnym, jak i dobrze sytuowane wdowy. Zdarzało się niejednokrotnie, że 
kobiety bywały o wiele starsze od swych małżonków, w zamian za to mężczyźni 
otrzymywali wraz z wiekiem swej małżonki także i jej pozycję i majątek. Zjawisko to jest już 
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rozpoznane w stosunku do miast dużych (Toruń, Kraków, Gdańsk), jednakże mechanizmy 
tego typu widoczne były także w miastach małych i średnich. 

Dr Klaudia Skrężyna – w 2008 r. ukończyła studia na ówczesnej Akademii Pedagogicznej im. KEN 
w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł mgr broniąc pracę Udział i rola kobiet w życiu ekonomicznym Krakowa 
w epoce nowożytnej, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popiołek. W 2017 r. zdobyła 
tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia nowożytna, broniąc 
pracę Słomniki i klucz słomnicki do końca XVIII w. Studium z dziejów dóbr stołu królewskiego, przygotowaną 

pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Leśniaka. Jest autorką pięciu rozdziałów w monografiach 
(Prostytucja i zdrady, a wzorzec miłości staropolskiej; Przywracanie do zdrowia poprzez zmysł smaku w epoce 
nowożytnej. Dieta szpitalików św. Jadwigi na Stradomiu; Seks w małym mieście. Życie intymne mieszkańców 
Słomnik w XVIII wieku; Handel żywnością i płodami rolnymi jako podstawa gospodarki ludności małych miast 
Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku na przykładzie Słomnik; Pamięć ludzka zaklęta w nazwach: nazwy miejscowe 
i terenowe słomnickiego klucza dóbr królewskich), trzech artykułów w czasopismach naukowych (Wokół 
lokacyjnego układu urbanistycznego miasta Słomnik, „Wiadomości Konserwatorskie”; Pomiędzy miastem 

a wsią. Przestrzeń małych ośrodków miejskich a jej użytkownicy w epoce nowożytnej na przykładzie Słomnik, 
„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”; Młynarstwo 
w słomnickim kluczu dóbr królewskich do końca XVIII w., „EPISTEME Czasopismo Naukowo-

Kulturalne”), dwóch komunikatów naukowych oraz jednej recenzji. Jest współredaktorem publikacji: 
Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej. Na swym koncie ma 17 wystąpień 
konferencyjnych. W latach 2012-2016 była kierownikiem projektu badawczego Narodowego Centrum 
Nauki Mikroświat jednej z królewskich włości. Społeczno-gospodarczy obraz słomnickiego klucza dóbr 
pomiędzy XVI a XVIII wiekiem; kontakt: klaudia.skrezyna@wp.pl. 

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk (Instytut Pamięci Narodowej oddział Wrocław) – Pomiędzy 

konwencją a koniecznością. Życie prywatne robotnic przymusowych w wojennym Breslau. 

Perspektywa gender studies 

Tematyka związana z wykorzystywaniem przymusowej siły roboczej przez gospodarkę 
Trzeciej Rzeszy rzadko badana jest z wykorzystaniem narzędzi z obszaru gender studies. 
Prowadzone dotychczas badania skupiały się na ekonomicznej lub martyrologicznej stronie 
zagadnienia, nie analizując, zmieniających się przecież w trakcie trwania prac 
przymusowych, społecznych ról kobiet. We Wrocławiu w czasie II wojny światowej 
pracowały przymusowo robotnice różnych narodowości. Ich wiek, miejsce pracy oraz forma 
zatrudnienia były różne. Funkcjonująca w obiegu naukowym literatura udostępnia liczne 
wyniki badań na temat warunków pracy, zarobków oraz kwestii politycznych. Problemy 
związane ze społecznymi rolami tej grupy, np. role rodzinne pozostają jednak istotnym, 
nieprzeanalizowanym problemem badawczym. 

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk – historyk, studiowała w Polsce i w Niemczech; zainteresowania 
badawcze: mikrohistoria, historia społeczna, problematyka pamięci i upamiętniania, gender studies; 
kontakt: joanna.hytrek@ipn.gov.pl. 
 

 

 

Konwencja, szablon, tradycja. Przełamywanie czy utrwalanie? 

Dr Jarosław Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Całe brzemię 

promocyi. O nieszablonowych rolach kobiety z kręgów magnackich jako promotorek awansów 

urzędniczych w Rzeczypospolitej II polowy XVII wieku 
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Panowania dwóch królowych Francuzek Ludwiki Marii Gonzagi oraz Marii Kazimiery 
d’Arquien Sobieskiej zaktywizowały kobiety ze środowiska szlacheckiego, a przede 
wszystkim warstwy magnackiej, do udziału w życiu publicznym Rzeczypospolitej. 
W systemie politycznym stanowiącym domenę mężczyzn, w którym na wyłączność 
posiadali oni prawo do zabierania głosu i decydowania, kobiety skoncentrowały się na 
działalności drugoplanowej, zakulisowej, określanej mianem nieoficjalnej.  
Poza ingerencją w postanowienia sejmów, sejmików i Trybunałów, kobiety były 
promotorkami awansów urzędniczych. W Rzeczypospolitej, w której król rozdawał 
wakujące urzędy za zgodą sejmu, kobiety z elit magnackich pełniły funkcję pośredników 
w budowaniu akcji mających zapewnić protegowanym odpowiednie urzędy. Mechanizm 
systemu klientalnego, który doczekał się już opracowań m.in. autorstwa Antoniego Mączaka 
i Urszuli Augustyniak, obejmował przeróżne działania kobiet zmierzające do przedstawienia 
do nominacji osób rekrutujących się ze środowisk takich jak rodzina (bliższa i dalsza), 
powinowaci, klienci szlacheccy stanowiący zaplecze fakcji politycznej oraz osoby stanu 
duchownego: świeckiego i zakonnego.  
Celem referatu jest przyjrzenie się wybranym postaciom kobiet promujących awanse m.in. 
podkanclerzynie i hetmanowej polnej litewskiej Katarzynie z Sobieskich Radziwiłłowej (zm. 
1694), wojewodzinie kijowskiej Annie ze Stanisławskich Potockiej, wojewodzinie połockiej 
Lukrecji ze Strozzich 1v. Radziwiłłowej 2v. Kopciowej (zm. 1694), podskarbinie koronnej 
Annie z Gnińskich Zamoyskiej (zm. 1704), hetmanowej wielkiej koronnej Mariannie z 
Kazanowskich Jabłonowskiej (zm. 1687), krajczynie litewskiej Izabeli z Sapiehów 
Radziwiłłowej (zm. 1685), a także kilku innym damom. Główny nacisk położony zostanie na 
prezentację osób polecanych do nominacji, wyjaśnienie jaką rolę protegowani odgrywali 
w zamiarach magnatek, omówienie strategii przyjmowanych przez kobiety, wskazanie 
głosów (aprobaty/dezaprobaty) pojawiających się przy okazji owych promocji, w końcu 
przedstawienie finału podjętych przez nie działań (sukces/porażka) i próbę odpowiedzi, czy 
spotkało się to z podziękowaniem ze strony nominowanych. Na sam koniec należy także 
dodać, że owa ingerencja w politykę nominacyjną i urzędniczą łączyła się z modelowaniem 
rzeczywistości politycznej. Działania promotorskie kobiet uwzględniały często interes 
rodowy, który nie miał nic wspólnego z przekonaniem o konieczności budowania dobra 
wspólnego. Przedsięwzięcia te ukazują jednak kobiety – zgodnie z tytułem konferencji – jako 
postacie nieszablonowe to jest przekraczające w swym działaniu role narzucone im przez 
prawo i normy społeczne. 

Dr Jarosław Pietrzak – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie 
historii, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII wieku Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicz w Poznaniu. Autor książki: Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-
1694) - życie i działalność (Warszawa 2016). Obecnie pracuje nad projektem „Organizacja 
i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery Sobieskiej w Polsce, w Italii i we Francji w latach 1658-
1716” w ramach grantu NCN FUGA 4. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2016); 
kontakt: jaroslawpietrzak777@gmail.com. 

Anna Varanytsya (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy we Lwowie) – Awans kobiety 

„degradacją” mężczyzny? – zawód nauczyciela szkoły ludowej w Galicji 2. poł. XIX i początku XX 

wieku 

Społeczno-zawodowa grupa nauczycieli szkół ludowych powstała w wyniku wprowadzenia 
ustawy o szkolnictwie państwowym w 1869 roku. Dokument ten po raz pierwszy, w sposób 
precyzyjny, określił: kim jest nauczyciel ludowy, jakie stawia się wobec niego wymagania 
oraz kto ma prawo starać się o to stanowisko? Wprowadzono także powszechny przymus 
szkolny dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 14 lat, co oznaczało, że zapotrzebowanie na 
zawód nauczyciela w społeczeństwie wzrosło gwałtownie. Należy zaznaczyć, że nie 
określono podziału nauczycieli ze względu na płeć. Dotychczas miejsce nauczyciela 
zajmował jedynie mężczyzna, ale popyt stał się tak duży, że przekroczył ilość chętnych do 
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pracy w zawodzie. Ponadto, epoka modernizacji przyniosła zmiany na rynku pracy; 
pojawiło się wiele nowych dziedzin, związanych przede wszystkim z przemysłem, które 
pod kątem finansowym stały się znacznie bardziej atrakcyjną formą zatrudnienia dla 
mężczyzny, pozostającego nadal głównym żywicielem rodziny. Praca w szkole przestała 
więc być dla mężczyzn pożądanym zajęciem. Kolejnym skutkiem modernizacji była 
emancypacja kobiet i ich wejście na rynek pracy. Mężczyźni zostali zmuszeni do oddania 
pola działania kobietom w pewnych sferach zawodowych, przede wszystkim tych, które 
przestały być dla nich atrakcyjne. Zatrudnienie na stanowisku nauczycielki w szkole 
ludowej dla kobiety żyjącej w XIX wieku było największym z możliwych awansów 
zawodowych. Z jednej strony zawód ten wprowadzał ją w środowisko inteligencji, z drugiej 
zaś nie odrywał w pełni od tradycyjnej roli kobiety, jako wychowawczyni, dzięki czemu 
społeczeństwo zaakceptowało jej nową rolę. Konieczność współpracy i zajmowanie 
równorzędnych stanowisk przez kobiety i mężczyzn doprowadziło jednak do powstania 
nowych wyzwań. Wejście kobiety do dotychczas „męskiego świata oświaty” wywołało 
wśród mężczyzn całe spektrum postaw; od wsparcie po wrogość bądź zwątpienie we własną 
„męskość”. Dla kobiety natomiast pojawiły się inne wyzwania; zmiana w życiu prywatnym, 
możliwości finansowe, zwiększona świadomość zrównania swojego statusu z mężczyzną, 
ale także możliwość presji seksualnej. Ponadto płeć miała wpływ na ocenę jakości pracy 
nauczyciela. Kobieta oceniana była przez pryzmat słabszej płci; o ile dobroć kobiety była 
argumentem dla „przymknięcia oka” na jej pracę, o tyle mężczyzna oceniany był surowo, a 
rezultaty jego pracy świadczyły o jego męskości. Z drugiej strony mężczyźnie łatwiej było 
pokonań dystans w stosunku do społeczności, wśród której pracował, natomiast kobieta 
traktowana była idealistycznie; nie pozwalano je na ludzkie słabości, ponieważ miała być 
przykładem dla wszystkich i wszędzie. 

Anna Varanytsya – doktorantka Wydziału Współczesnej Historii Ukrainy Instytutu 
Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakiewicza, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. 
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii oświaty Galicji w drugiej połowie XIX i na 
początku XX wieku, biografistyki historycznej oraz stosunków narodowościowych doby autonomii 
austriackiej; kontakt: annavend@ukr.net. 

Pavel Ablamski (Polska Akademia Nauk) – Kobieta w służbie ukraińskiej emancypacji narodowej 

w II Rzeczypospolitej. Przypadek Heleny Kisielewskiej 

W międzywojennej Polsce Helena Kisilewska była głównie znana jako działaczka społeczna, 
dziennikarka i redaktorka pisma dla kobiet „Żinocza Dola”. W latach 1928-1935 z ramienia 
partii UNDO również zasiadała w Senacie RP, więc jednocześnie Kisilewska należała do 
wschodniogalicyjskiej ukraińskiej elity politycznej.  
W dwudziestoleciu międzywojennym Galicja Wschodnia była centrum ukraińskiego 
kulturalnego i politycznego życia, natomiast peryferie wyobrażonej ukraińskiej „idealnej 
Ojczyzny” w II Rzeczypospolitej pod tym względem nie wyglądały imponująco. Polesie 
niewątpliwie należało do takich krain, gdzie ukraińska świadomość narodowa wciąż 
znajdowała się w powijakach. Działania Kisilewskiej na rzecz narodowej emancypacji 
ukraińskiej ludności w II Rzeczypospolitej zostaną przedstawione na materiałach jej podróży 
na Polesie odbytej w 1934 r. Owocem tej wędrówki stała zbeletryzowana opowieść Po 
ridnomu kraju. Polesie.  
W opowieści autorka przedstawia Polesie jako krainę niewątpliwie ukraińską, lecz 
znajdującą się pod obcym panowaniem. Obce panowanie nie jest definiowane tylko 
i wyłącznie jako obecność polskiej władzy na Polesiu. Kulturowo Poleszuk jest uzależniony 
od wzorców kultury rosyjskiej, które narzuca mu mocno zrusyfikowany prawosławny kler. 
Pod względem gospodarczym poleski chłop całkowicie ulega wpływom Żyda-faktora, 
prowadzącego handel wymienny. 
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 Kisilewska obala stereotyp Poleszuka jako człowieka posępnego, wykreowany przez polską 
publicystykę. W jej opinii Poleszuk-Ukrainiec jest gościnny i otwarty wobec innych, 
a zarazem jest bardzo zdolny, ponieważ potrafi przeżyć w ciężkich warunkach. Na osobne 
uznanie zasługuje poleska kobieta, która mimo to, że ciężko pracuje, opiekuje się domem 
i dziećmi, potrafi wyglądać elegancko w tradycyjnym stroju ludowym. Brak szkolnictwa 
w ojczystym języku blokuje dalszy rozwój Poleszuka-Ukraińca. W tym kontekście awans 
społeczny i rozwój konkretnej osoby jest ściśle związany z „narodowym przebudzeniem”. 
Helena Kisilewska jako reprezentantka współczesnego społeczeństwa i działaczka narodowa 
uważa Polesie za część ukraińskiego terytorium narodowego, a miejscowych chłopów za 
jeszcze nieuświadomionych narodowo Ukraińców. Jednak hasła „narodowego 
przebudzenia” często nie znajdują odzewu wśród ludności Polesia. Największym zaś 
przeciwnikiem ukraińskiej emancypacji narodowej, w tym na Polesiu, jest administracja 
państwowa, która widzi w tym zagrożenie integralności państwa polskiego. 

Pavel Ablamski – doktorant w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 
Zainteresowania badawcze: mniejszości narodowe i polityka narodowościowa państw Europy 
Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, historia polityczna i społeczna wschodnich 
województw II Rzeczypospolitej; kontakt: ablamski@gmail.com. 

Dr hab. Katarzyna Sierakowska (Polska Akademia Nauk) – Wojny i przełamywanie 

tradycyjnych ról przez kobiety i mężczyzn - przykład I wojny światowej  

W swoim tekście chciałabym zastanowić się jak i czy szczególne warunki wojny wpływają 
na zmianę zakresu ról związanych z płcią. Wojna bowiem, a zwłaszcza wojna totalna stawia 
kobiety i mężczyzn często w zupełnie nowych sytuacjach. Interesujące w tym kontekście jest 
nie tylko to jak role społeczne się zmieniają, ale również jak jednostki i społeczeństwo na te 
zmiany reagują. Czy wojna trwale modyfikuje społeczne oczekiwania wobec kobiet 
i mężczyzn? I jak i czy przełamywanie tradycyjnych wzorów zachowań wpływa na 
definiowanie „kobiecości” i „męskości”? Do odpowiedzi na te pytania posłużą mi przykłady 
zachowań, które miały miejsce na ziemiach polskich w latach Wielkiej Wojny. Analizować 
będę też dyskurs ( przede wszystkim prasowy), jaki przetaczał się przez polską prasę 
w dwudziestoleciu międzywojennym oraz tam gdzie to możliwe odwołam się też do 
pokazania indywidualnych reakcji na te dyskusje. 

Dr hab. Katarzyna Sierakowska – profesorka w Instytucie Historii PAN, wykładowczyni na gender 
studies w IBL PAN, i w IH UW; zainteresowania badawcze: historia społeczna Polski XIX i XX wieku; 
historia Wielkiej Wojny, gender history. Autorka dwóch książek: „Rodzice, dzieci, dziadkowie... 
Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939” i “Śmierć – wygnanie- głód w dokumentach 
osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918” oraz artykułów dotyczących gender 
history i historii kobiet oraz doświadczenia wojennego na ziemiach polskich w czasie I wojny 
światowej; kontakt: kasia.sierakowska@interia.pl. 

 

 

„Kobiecość” i „męskość”. Świat wyobrażeń 

Dr Barbara Smoter (Uniwersytet Jagielloński) – "Naturalne" i (nie)reproduktywne? Konstrukcje 

kobiet w dyskursach emancypacyjnych przełomu XIX i XX wieku 

Przełom XIX i XX wieku to czas, kiedy (między innymi) w następstwie procesów 
modernizacji miało miejsce stopniowe opuszczanie przez kobiety sfery prywatnej oraz ich 
wkraczanie do sfery publicznej. W reakcji na zagrożenie struktur patriarchalnych 
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w dyskursie społecznym pojawiły się wyraźne zalecenia utrzymania tradycyjnych, jasno 
określonych ról płciowych. Towarzyszyło temu obdarzanie kobiet podejrzliwością przede 
wszystkim w związku z rzekomym zwodzeniem mężczyzn. Paradoksalnie kobiety bywały 
jednak również traktowane jako „strażniczki” mężczyzn, których zadaniem stało się 
prowadzenie przedstawicieli płci męskiej do standardu (także seksualnej) moralności. 
Podczas gdy dyskurs przestrzeni prywatnej maskował i legitymizował władzę mężczyzn 
nad kobietami, ingerencja emancypantek osłabiła efekty tej władzy. Na potrzeby niniejszego 
wystąpienia uznałam, że dyskursy emancypacyjne to typy legitymizacji wiedzy oraz 
odpowiadających jej praktyk odnoszących się do sposobów wyzwalania z utrwalonych 
społecznie i uprzedmiotowiających dla kobiet ról, które dostarczają „nowych” schematów 
i wzorów o nich myślenia. Konsekwentnie przyjęłam, że sposoby mówienia i myślenia 
o kobietach wynikają nie tylko z pośrednictwa dyskursów, ale i z wyznaczenia określonych 
dla nich „problemów". Założyłam, że diagnoza w tym obszarze musi wykorzystywać pojęcia 
i normalizacje dotyczące warunków oraz relacji społecznych konstruowanych dla kobiet 
w specyficzny historyczny i kulturowy sposób. Dla podjętych na potrzeby tej prezentacji 
rozważań kluczowe okażą się narracje I. Krzywickiej, P. Kuczalskiej-Reinschmit czy 
I. Moszczeńskiej, które interesująco zasilały dyskursy emancypacyjne tamtego czasu. 
Narracje te stanowiły o sprzeciwie wobec instrumentalnego traktowania kobiet i w pewien 
sposób polemizowały z umiejscawianiem kobiet w perspektywie deficytu - jako istot nie 
będących u mocy/władzy, a dalej wymagających umoralniania oraz „ochrony” przed 
stycznością z potencjalne „niszczącymi” doświadczeniami. Narracje te stanowią również 
odpowiedź na umieszczanie kobiet w esencjalistycznych ramach, w ramach których uznaje 
się, iż kobiety są przeznaczone do danej roli społecznej i reprodukcyjnej w oparciu 
o odpowiadające im genitalia. 

Dr Barbara Smoter (od października: Jamrozowicz) – doktor w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie pedagogika oraz magister kulturoznawstwa międzynarodowego, wykładowczyni 
w Instytucie Pedagogiki UJ, w latach 2011 – 2017 wykładowczyni w Instytucie Pedagogicznym PWSZ 
w Nowym Sączu. Zainteresowania naukowe: pedagogika krytyczna, socjologia wychowania 
i edukacji, historia seksualności; kontakt: barbara.smoter@uj.edu.pl. 

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Uniwersytet Warszawski) – "Kobiece" i "męskie" w kinie 

polskim dwudziestolecia międzywojennego 

Polskie filmy fabularne w dwudziestoleciu międzywojennym cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem publiczności. Słaba kondycja finansowa polskiego przemysłu filmowego 
nakazywała więc spełniać oczekiwania wiernej widowni, wizualizować społeczne 
wyobrażenia, m.in. o rolach społecznych kobiet i mężczyzn oraz cechach kobiecości 
i męskości. Obraz ten musiał być też zgodny z poglądami o społecznym porządku płci elity 
władzy. Filmy podlegały bowiem cenzurze obyczajowej, a ich dystrybucja uzależniona była 
od przychylności władz terenowych. Stąd filmy fabularne uznać należy za doskonałe źródło 
do badania społecznych wyobrażeń, pożądanych norm i zachowań. Analiza wątków 
fabularnych oraz sposobu konstruowania postaci bohaterów i bohaterek (wyglądu, 
zachowania, postępowania, itd.) pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy polskie kino 
fabularne dwudziestolecia międzywojennego jako istotny element kultury masowej 
utrwalało stereotypy płci i zniechęcało do przekraczania granic, czy może sprzyjało 
wchodzeniu przez kobiety i mężczyzn w nowe role społeczne, zachęcało do samorealizacji 
wolnej od presji norm przypisanych płci? 

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska – adiunkt w Zakładzie Historii XIX wieku IH UW. Badaczka 
społecznych dziejów kobiet oraz społeczno-kulturowych skutków XIX-wiecznej industrializacji 
i urbanizacji. Autorka książki Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach 
XX wieku w świetle ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998. Współredaktorka zbiorów studiów: Działaczki 
społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle 
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porównawczym, Warszawa 2009; Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet 
na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), Warszawa 2009, Ludzie starzy i starość na 

ziemiach polskich polskich od XVIII do XXI wieku, t. 1-2, Warszawa 2016; kontakt: a.janiak-
jasinska@uw.edu.pl. 

Marlena Oleksiuk (Uniwersytet Wrocławski) – Postrzeganie kobiet w Korei Południowej przez 

pryzmat okupacji japońskiej w latach 1910-1945, zderzenie konfucjańskiego porządku społecznego 

z sytuacją "comfort women" 

Spośród wszystkich krajów Azji Wschodniej, Korea jest na chwilę obecną krajem, który 
najsilniej przylega do konfucjańskiej tradycji etycznej. Ten fakt ma bezpośredni związek 
z rolami płci w koreańskim społeczeństwie. Zgodnie z tradycyjnym konfucjanizmem rola 
społeczna kobiet jest podporządkowana mężczyznom w ich życiu: ojcu, mężowi i synowi. 
Przez wieki rola kobiety w Korei Południowej była tą podrzędną. W różnych okresach 
historycznych Koreanki podejmowały próby wyzwolenia się ze sztywnych norm 
konfucjańskich zasad. Jednak w okresie II wojny światowej wydarzyło się coś, co zmieniło 
pogląd Koreańczyków na kobiety, na ich role w społeczeństwie, co spowodowało 
przewartościowanie kobiet w Korei Południowej. Był to okres okupacji japońskiej, podczas 
której kobiety z krajów pod okupacją japońską zostały zmuszane do prostytucji, były to tzw. 
„comfort women”. W swoim referacie chciałabym przedstawić jaki wpływ miały lata 
okupacji japońskiej z lat 1910-1945 na postrzeganie kobiet przez mężczyzn w kraju, 
w którym ideologia konfucjanizmu narzucała sztywne zasady i normy społeczne od 
wieków. 

Oleksiuk Marlena – magister filologii koreańskiej, uzyskany na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu w 2011 roku; studentka z wymiany z Uniwersytetem Języków Obcych w Seulu, wyjazd 
dwukrotny w roku 2009 i 2011; obecnie doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego, II rok studiów, 
praktyka ze studentami filologii dalekowschodniej- koreańskiej, opublikowane artykuły: English in 
Korean- Konglish [w druku] oraz Zarys literatury koreańskiej [także w druku]. Obszar zainteresowań: 
językoznawstwo języka koreańskiego, kultura i historia Korei; kontakt: marlena.malecka@gmail.com. 

Dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, prof. UAM, Dr Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Nieszablonowe kobiety w szablonowych podręcznikach. Co 

edukacja szkolna robi z historycznymi bohaterkami? 

Rolą i zadaniem edukacji historycznej jest kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia 
o przeszłości, a jednocześnie budowanie tożsamości. Stąd należy oczekiwać, iż współczesne 
nauczanie historii może, a nawet powinno, spełniać rolę edukacji emancypacyjnej, 
równościowej, otwartej na różnorodność i tolerancję. Czy w Polsce te wartości są brane pod 
uwagę przy konstruowaniu kolejnych podstaw programowych i podręczników? Czy 
możemy być pewni, że po kursie historii w polskich szkołach młode Polki i młodzi Polacy 
będą refleksyjni i wolni od stereotypowych klisz w postrzeganiu ludzi i ich zachowań 
zarówno w przeszłości, jak i współcześnie? Czy polskie podstawy programowe 
uwzględniają różnorodność oraz genderowy porządek minionej przeszłości? 
Głównym problemem poruszonym w tekście jest krytyczna analiza tzw. starej i nowej 
podstawy programowej do nauczania historii oraz dotychczasowych podręczników pod 
kątem miejsca, kontekstu i sposobu przedstawiania nieszablonowych ról społecznych kobiet.  
Dzieci, młodzież, ale także nauczycielki i nauczyciele, realizując centralnie przez państwo 
legitymizowane podstawy programowe, „przerabiając” oficjalnie dopuszczone do użytku 
pakiety podręczników, są skazani na szczególny koktajl: (nie)wiedzy, (nie)kompetencji, 
zainteresowań, pasji, poglądów, a także (nie)uświadamianych ideologii, ambicji, ułomności 
oraz stereotypów i uprzedzeń dużej grupy ludzi: tych, którzy historię dawniej 
i współcześnie opowiadają i piszą, a także tych, którzy tworzą, konsultują, redagują, 
recenzują i uprawomocniają programy oraz podręczniki.  
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Nie jest łatwo kobietom dostać się na karty podręczników. Można powiedzieć, że przez gęste 
sito przechodzą jednostki wyłącznie nieszablonowe i wybitne (co nie zawsze ma miejsce 
w przypadku nadreprezentowanych postaci męskich). Jak zatem ten potencjał wykorzystują 
autorki i autorzy podręczników? Wnioski naszych badań są przygnębiające. Przemilczanie 
wielu niezwykłych postaci, a także typów aktywności kobiet, deprecjonowanie ich wartości 
i pracy, trywializowanie ich roli w dziejach, podkreślanie podległości mężczyznom, 
nadinterpretacje i patriarchalne fantazje, bezpodstawne przypisywanie stereotypowych cech 
- to tylko niektóre z licznych szkolnych praktyk, które inspirującą bohaterkę z przeszłości 
zmieniają w płaski, nieciekawy i nierzeczywisty twór lub plastikową świętą. Z kim zatem 
będą utożsamiać się współczesne dziewczynki i młode kobiety?  
 
Dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, prof. UAM – doktor habilitowany nauk humanistycznych 
w dziedzinie pedagogiki, magister historii (specjalność nauczycielska i archiwistyczna), nauczyciel 
profilaktyki HIV/AIDS; zainteresowania badawcze: dzieje organizacji dziecięcych i młodzieżowych 
(harcerstwo), dzieje edukacji kobiet i kwestii kobiecych, historia kształcenia specjalnego 
i resocjalizacyjnego, biografistyka (charyzmatyczni nauczyciele, wychowawcy, przywódcy), historia 
kina, historia kultury, wychowania i edukacji w XIX i XX wieku; kontakt: egsobiech@wp.pl. 

 
Dr Iwona Chmura-Rutkowska – doktor nauk humanistycznych, pedagożka, socjolożka. Pracuje na 
stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się krytyczną analizą kultury, organizacji 
i codzienności w instytucjach edukacyjnych: w jej jawnym i ukrytym aspekcie oraz mechanizmami 
wykluczania i reprodukcji nierówności społecznych. Współautorka i współredaktorka książek: 
Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (z J. Ostrouch, Kraków 2007), Historia dla ludzi. 
Krytyczny wymiar edukacji historycznej (red. z E. Głowacka-Sobiech i I. Skórzyńską, Kraków 2013), 
Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji 
historycznej w gimnazjum (z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015), Gender w podręcznikach. 
Projekt badawczy. Raport. Tom 1-3 (red. Z M. Dudą, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016), 
Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać (Poznań 2017). Kierowniczka, badaczka i konsultantka 

projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracowniczka organizacji pozarządowych 
działających na rzecz równego traktowania. Recenzentka do spraw równości rządowych 
podręczników „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”; kontakt: ichmurka@wp.pl.
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