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Letnia Szkoła Historii Kobiet w Augustowie  
z silną reprezentacją UJK

W dniach 8-12 sierpnia 2022 roku w Augustowie odbyła się IV Białostocka 
Letnia Szkoła Historii Kobiet. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Badań 
Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych we współpracy z Katedrą Histo-
rii Kultury i Pracowni Historii Kobiet Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem 
przewodnim były: „Badania historii kobiet. Projekty indywidualne i zbiorowe”. 
W wydarzeniu wzięło udział wielu badaczy z całej Polski, w tym liczna grupa 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Katedrę Dziennikarstwa i Ko-
munikacji Społecznej reprezentowały prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 
wraz z doktorantką – mgr Agatą Chrobot, która na co dzień pracuje w Bibliotece 
UJK oraz dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska ze swoimi doktorant-
kami – mgr Weroniką Sałek i mgr Natalią Walkowiak. Z Instytutu Historii obecni 
byli dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha oraz prof. dr hab. Krzysztof Bra-
cha, a także studenci Szkoły Doktorskiej, mgr Katarzyna Świetlik i mgr Paweł 
Woś. Zgodnie z założeniami, do uczestnictwa w szkole letniej zaproszeni zostali 
doktoranci piszący swoje rozprawy doktorskie wraz ze swoimi opiekunami na-
ukowymi oraz doktorzy pracujący nad rozprawami habilitacyjnymi. 

Podczas IV Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet odbyły się spo-
tkania upowszechniające wydawnictwa Instytutu Studiów Kobiecych (Wydaw-
nictwa Humanica), ze szczególnym uwzględnieniem „Czasopisma Naukowego 
Instytutu Studiów Kobiecych”, a także wydarzenia kulturalne. Najważniejszymi 
punktami czterodniowego przedsięwzięcia były jednak codzienne wystąpienia 
merytoryczne. Ze względu na duże zainteresowanie, spotkania podzielono na 
sekcje poranne i popołudniowe. Były one okazją do zapoznania się z pracą bada-
czy (historyków, medioznawców, itd.) z różnych ośrodków naukowych, a także 
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do wysłuchania merytorycznych uwag ze strony bardziej doświadczonych na-
ukowców. 

Pierwszego dnia tematami wystąpień były m.in.: Liga Kobiet 1945-1989. 
Podsumowanie (prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Uniwersytet w Białymsto-
ku), Prasa kobieca jako źródło wiedzy o politykach (1990-2019) (dr hab. prof. 
UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach), Dziewiętnastowieczne egodokumenty kobiece we współczesnej perspekty-
wie badawczej (dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha, Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach), Kobiety jako posłanki i marszałkowie Sejmu i Senatu 
III i IV RP (dr hab. prof. UO Marek Białokur, Uniwersytet Opolski) oraz „Ami-
cus” – oswajanie lęku pacjenta Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez 
informację. Działalność redaktorek Joanny Chądzyńskiej i Izabeli Opalińskiej 
(prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach). 

Drugi dzień należał do doktorów. Uczestnicy wysłuchali następujących refe-
ratów: Polityka edukacyjna w Polsce Ludowej na łamach prasy dla kobiet. Przy-
padek Ustawy o likwidacji analfabetyzmu z dnia 7 kwietnia 1949 roku (dr Łukasz 
Jędrzejski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Helena Barto-
szek-Zastawniakowa (1909-1971), krakowska współpracowniczka „Mojej Przy-
jaciółki” (dr Katarzyna Wodniak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy), Postaci kobiece w pamiętnikach Albrychta Radziwiłła (dr Krzysztof 
Kossakowski, Muzeum Podlaskie), Edukacyjna rola „Przyjaciółki” w latach 
1956-1975. Podsumowanie i postulaty badawcze (dr Justyna Zajko-Czochańska, 
Uniwesytet w Białymstoku). 

Ostatnie dwa dni były czasem dla młodych badaczy. Wysłuchano referatów 
m.in.: mgr Justyny Kowalskiej pt. Problematyka kobieca w przekazie PKF. Pra-
ca zawodowa, mgr Karoliny Biedki pt. Laurence Alma-Tadema (1865-1940). 
Historia życia oraz działalność na rzecz Polski i Polaków, mgr Weroniki Sałek 
pt. Sylwetki kobiet na łamach magazynów typu people – analiza na przykładzie 
„Vivy” (1997-2007), mgr Agaty Chrobot pt. Biznes Klub Malowany Szminką. 
Działalność, wsparcie, przedsiębiorczość kobiet, mgr. Pawła Wosia pt. Tradycja 
i zmiana. Emancypacja kobiet na łamach „Kuriera Lwowskiego”, mgr Katarzy-
ny Świetlik pt. Zofia Romanowiczówna (1842-1935), lwowska nauczycielka i pa-
miętnikarka i mgr Natalii Walkowiak pt. Rozwój prasy adresowanej do żeńskiego 
odbiorcy w Polsce i we Francji – rys historyczny. Po każdej prezentacji, która 
trwała około 45 minut, odbywała się dyskusja. 

Organizatorzy IV Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet stworzyli 
uczestnikom także możliwość wzięcia udziału w konsultacjach indywidualnych 
i warsztatach dotyczących realizowanych tematów (ze szczególnym uwzględnie-
niem tematów prac doktorskich i habilitacyjnych). Zamknięcia obrad dokonała 
prof. Małgorzata Dajnowicz, pomysłodawczyni i główna organizatorka letniej 
szkoły, zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji, 
która została zaplanowana na lipiec 2023 roku.


