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Recenzja książki:
Heńka Pustowójtówna, Świętosława, Jadwiga Andegaweńska, Zofia Stryjeńska to jedne z wielu ciekawych, kobiecych postaci, które przedstawia Anna 

Dziewit-Meller w książce „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy.”

Napisana w sposób wciągający, opowiada historię polskich dam, dziewuch i dziewczyn, o których zapominają historycy i ludzie na co dzień. Aż chce się 

zapytać po przeczytaniu: „a co ty wiesz o Marii Skłodowskiej Curie, czy Krystynie Krahelskiej?”

Każdej z damskich postaci historycznych poświęcony jest jeden rozdział.

Autorka nie opisuje całej biografii bohaterek. Wybiera najważniejszą historię, osadza w tle historycznym i snuje przyjemnie opowieść.

Wraz z Heńką Pustowójtówną młodą, zadziorną uczestniczkę powstania styczniowego „odkurzamy” i odwiedzamy siedemnaście zapomnianych bohaterek. 

Bardzo często są one bardzo odważne, postawione w trudnych życiowych sytuacjach.

Mamy więc bohaterki, prawdziwą historię, niełatwe życiorysy. Historia ukazuje jak bardzo różne jest współczesne życie od tego w poprzednich wiekach. Jak 

nierówne traktowane są kobiety względem mężczyzn i jak muszą walczyć o swoje „ja”, niejednokrotnie wykazując się sprytem, mądrością i zaradnością. 

Często również zwraca uwagę czytelnika na to, „jakbyś czuła się gdybyś nie mogła czegoś robić; być tym, kim chcesz być?” Zmusza tym niejako do refleksji 

nad dawnym i współczesnym życiem.

Niełatwe stawia sobie zadanie autorka nie używając dat, tworząc tylko zarysy historyczne, ale właśnie to sprawia, że nie trzymamy w ręce podręcznika do 

nauki historii, tylko książkę ciekawą i intrygującą.

Bardzo dobrym pomysłem jest wprowadzenie swoistego słowniczka trudnych wyrazów po każdym zakończonym rozdziale. W różnorodnych ramkach 

tłumaczone są zwroty, które mogą zaciekawić czytelnika lub rozwiać jego niewiedzę. Autorka namawia również do poszukiwania informacji o swoich 

bohaterkach w innych niż jej książka źródłach.

Myślę, że książka znajdzie swoje odbiorczynie nie tylko wśród dziewczynek, czy nastolatek, ale również niejedna dorosła kobieta przeczyta ją z 

zainteresowaniem. Bo to książka dla kobiet, dam, dziewuch, dziewczyn tak bardzo współczesnych. Autorka używa języka współczesnego, młodzieżowego i 

luźnego. Sprawia że, książka nie jest kolejną nudną i szarą opowieścią historyczną, a dynamiczną anegdotą z postaciami na wyciągnięcie ręki.

Książka ilustrowana jest czarno-białymi ilustracjami Joanny Rusinek. Przemawia do wyobraźni i tworzy idealną całość. Świetna kreska jest dopełnieniem 

kobiecych historii.

Polecam nie tylko na długie jesienne wieczory, ale również jako sposób na zachęcenie do poznawania historii Polski w ciekawy i nietuzinkowy sposób.

Oliwia Ciach.



Anna Henryka Pustowójtówna 

- Dziewczyna z powstania:

Anna Henryka Pustowójtówna, rzadziej 

Pustowójtówna także Henryka 

Pustowójtówna, Henryka Lawenhard, 

Henryka Loewenhardt – powstaniec 

styczniowy, sanitariuszka podczas wojny 

francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.



Storrada, czyli 

Świętosława -

Średniowieczna 

okrutnica:

Sygryda Storråda, utożsamiana przez 
część historyków z Gunhildą, znaną 
w polskiej historiografii pod 
zrekonstruowanym imieniem 
Świętosława – królowa szwedzka, 
duńska, norweska i angielska, żona 
Swena Widłobrodego i Eryka 
Zwycięskiego oraz matka królów 
Haralda Svenssona i Kanuta Wielkiego.



Jadwiga Andegaweńska -

Kobieta król:

Jadwiga Andegaweńska –
królowa Polski z dynastii 

Andegawenów, córka 
Ludwika Węgierskiego i 
Elżbiety Bośniaczki, w 1384 
koronowana na króla Polski, 
apostołka Litwy, święta 

Kościoła katolickiego i 
patronka Polski.



Elżbieta Drużbacka   

Rymopisarka:

Elżbieta Drużbacka –

polska poetka epoki 

późnego baroku, zwana 

przez współczesnych 
"słowiańską Safoną" i 

"Muzą sarmacką".



Magdalena Będzisławska 

- Pierwsza kobieta chirurg:

Magdalena Bendzisławska 
– chirurg kopalni w 

Wieliczce, pierwsza w 
Polsce kobieta chirurg. 
Magdalena Bendzisławska 

była żoną cyrulika 
kopalnianego z kopalni w 

Wieliczce, Walentego 
Bendzisławskiego.



Izabela Czartoryska 

- Wielka kolekcjonerka:

Izabela Dorota z 
Flemmingów Czartoryska –

polska arystokratka doby 
oświecenia, żona księcia 
Adama Kazimierza 
Czartoryskiego, przez 
którego weszła do 

stronnictwa politycznego 
Familii, w okresie Sejmu 
Czteroletniego związana ze 
Stronnictwem Patriotycznym.



Maria Skłodowska-Curie -

Naukowa mistrzyni świata:

Maria Skłodowska-Curie – polska 
fizyk i chemik, dwukrotna laureatka 

Nagrody Nobla. W 1891 Maria 
Skłodowska wyjechała z Królestwa 
Polskiego do Paryża, by podjąć 
studia na Sorbonie; następnie 
rozwinęła tam swoją karierę 

naukową. Była prekursorką nowej 
gałęzi chemii – radiochemii.  



Narcyza Żmichowska:

Narcyza Żmichowska, ps. Gabryella –
powieściopisarka i poetka, autorka 

Poganki. Uważana za jedną z 
prekursorek feminizmu w Polsce.

Data i miejsce urodzenia: 4 marca 

1819, Warszawa

Data i miejsce śmierci: 24 grudnia 
1876, Warszawa

Miejsce pochówku: Cmentarz 
Powązkowski, Warszawa



Zofia Stryjeńska -

Zapomniana malarka:

Zofia Stryjeńska z domu Lubańska 
– polska malarka, grafik, 
ilustratorka, scenograf, 
reprezentantka art déco; żona 
Karola Stryjeńskiego. Była 
najbardziej znaną polską artystką 
plastykiem dwudziestolecia 
międzywojennego, wespół z 
Tamarą Łempicką.



Maria Komornicka - Poetka w 

męskim stroju:

Maria  Komornicka – polski 
pisarz młodopolski, tłumacz i 

krytyk literacki. Przez pierwsze 
30 lat życia funkcjonował jako 
kobieta – Maria Komornicka, 

odrzuciwszy tę tożsamość w 
1907. W powszechnej opinii 

nadal jednak uznaje się go za 
kobietę.



Krystyna Krahelska - Syrenka:

Krystyna Krahelska –
polska poetka, 
harcerka, pielęgniarka, 
etnograf, żołnierz Armii 
Krajowej, uczestniczka 
powstania 
warszawskiego.



Simona Kossak - Pani 

od przyrody:

Simona Gabriela Kossak – polska 
biolożka, profesorka nauk 

leśnych, popularyzatorka nauki. 
Znana przede wszystkim z 
aktywności na rzecz zachowania 

resztek naturalnych 
ekosystemów Polski. Pracując 

naukowo zajmowała się, między 
innymi, ekologią behawioralną 
ssaków.



Krystyna Skarbek - Kobieta 

szpieg:

Krystyna Skarbek –

polska agentka brytyjskiej 
tajnej służby Kierownictwa 

Operacji Specjalnych, 

wywiadowca Secret 
Intelligence Service.



Stefania Wilczyńska i Irena 

Sendlerowa  - Największe 

bohaterki:

Dzielne, odważne, mądre. 

Kobiety, które starały się 
wpłynąć na losy świata i 
uczynić go lepszym 
miejscem



Barbara Hulanicka - Pani 

modna:

W 1921 roku Barbara Brukalska 

zapisała się na Wydział Architektury 

Politechniki Warszawskiej, gdzie nie 
tylko poznała swojego przyszłego 

męża, ale także w 1948 roku była 

pierwszą kobietą na tej uczelni, która 

otrzymała nominację profesorską. W 
latach dwudziestych XX wieku, razem 

ze swoim mężem Stanisławem 

Brukalskim, związała się z 

ugrupowaniem modernistów Praesens.



Architektki Warszawy:

Barbara Brukalska - W 1921 
roku zapisała się na wydział 

Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Stała się 
pierwszą kobietą na tej 

uczelni

Halina Skibniewska - W 

(1921–2011) była nie tylko 
architektką i urbanistką, ale 
również posłanką na Sejm 

PRL i wicemarszałkiem 
Sejmu (1971–85).



Wanda Rutkiewicz -

Królowa najwyższych gór:

Wanda Halina Rutkiewicz-Błaszkiewicz 
– polska alpinistka i himalaistka, 
z zawodu elektronik,
jedna z najwybitniejszych 
światowych himalaistek. 
Jako trzecia kobieta 
na świecie i pierwsza
osoba z Polski stanęła 
na Mount Evereście, 
najwyższym szczycie Ziemi.



Autor : Oliwia Ciach.

Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że chociaż część osób 

po mojej prezentacji będzie miała ochotę przeczytać 

książkę ,,Damy, dziewuchy, dziewczyny historia w 

spódnicy”


