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Kobiety na ±wiecie stanowi¡ okoªo 50% ludno±ci wszystkich krajów.
Na 100 kobiet przypada statystycznie 102 m¦»czyzn. W Polsce nato-
miast kobiety stanowi¡wi¦kszo±¢ ludno±ci. Jakwynika z danychGªówne-
go Urz¦du Statystycznego opracowanych na podstawie spisu statystycz-
nego z 2017 r. liczba kobietwnaszymkrajuwynosiªa 19 833 606 (za±m¦»-
czyzn 18 588 740), co stanowiªo 51,6% ogóªu ludno±ci1, a wi¦cmo»na jed-
noznacznie stwierdzi¢, i» kobiety stanowi¡ wa»n¡ liczebnie populacj¦.

Od stu lat kobiety w Europie i krajach wysoko rozwini¦tych s¡
wyemancypowane i dobrze znaj¡ swoje prawa2. W innych rejonach
±wiata kobiety nadal walcz¡ o swoje prawo do edukacji, do posiadania
maj¡tku, do opieki nad dzieckiem po rozwodzie i zrównania ich pozycji
spoªecznej z m¦»czyznami. Pomimo regulacji prawnych i równoupraw-
nienia pªci kobiety w ró»nych cz¦±ciach ±wiata odczuwaj¡ nierówne
traktowanie zwi¡zane z zatrudnieniem na stanowiskach, które dot¡d
zajmowali gªównie m¦»czy¹ni. Kobiety w ±rodowiskach dysfunkcyjnych
cz¦sto bywaj¡ ¹le traktowane przez swoich m¦»ów czy partnerów i staj¡
si¦ o�arami przemocy domowej.

Status spoªeczny kobiet zacz¡ª zmienia¢ si¦ od momentu, kiedy ko-
biety uaktywniªy si¦ zawodowo i zacz¦ªy przyczynia¢ si¦ do poprawy
sytuacji ekonomicznej swoich rodzin wraz z m¦»czyznami. Wpªyn¦ªo to
na popraw¦ standardu »ycia rodzin, ale tak»e przyczyniªo si¦ do nieza-
le»no±ci �nansowej kobiet, rozszerzyªo ich kontakty z lud¹mi oraz daªo
poczucie rozwoju osobistego, zadowolenia z siebie, wªasnej warto±ci
i u»yteczno±ci zwi¡zanej z wykonywan¡ prac¡3. Na zmiany w obsza-

1https://pikio.pl/ile-jest-kobiet-na-swiecie-2019? [dost¦p: 16.07.2020]
2Dzi¦ki ruchom feministycznym od pocz¡tku XX wieku domagano si¦ zniesienia

nierówno±ci mi¦dzy kobietami a m¦»czyznami w zakresie czynnego i biernego prawa
wyborczego, dost¦pu do edukacji, pracy, prawa do wynagrodzenia za prac¦ takiego,
jakie otrzymuj¡ m¦»czy¹ni; w 1906 r. kobiety w Finlandii otrzymaªy prawo gªosu,
w 1918 r. w Wielkiej Brytanii prawo gªosu od 30. roku »ycia, w Polsce kobiety
otrzymaªy bierne i czynne prawo wyborcze w 1918 r.; w USA w 1920 r., a w Szwecji
w 1921 r.; https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia−kobiet [dost¦p: 16.07.2020].

3Zob. M. A. Knothe, Kobiety i praca, w: Kobiety wobec przemian okresu trans-
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rze tradycyjnych ról kobiecych wpªyn¦ªo przenikanie do polskiej rze-
czywisto±ci wzorców »ycia spoªecznego, kultury i warto±ci z Europy
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

W epoce postmodernizmu kobiety wyra¹nie zaznaczyªy swój udziaª
w »yciu spoªecznym, kulturze, gospodarce, polityce i nauce zajmuj¡c
stanowiska dawniej przeznaczone wyª¡cznie dla m¦»czyzn. W±ród ab-
solwentów wy»szych uczelni 64% osób uzyskuj¡cych tytuª magistra to
kobiety. Warto podkre±li¢, i» �kobiety s¡ zdecydowanie bardziej wy-
ksztaªcone ni» m¦»czy¹ni i przede wszystkim poziom ksztaªcenia si¦
w±ród kobiet wzrasta szybciej ni» m¦»czyzn�4. Kobiety coraz cz¦±ciej
przestaj¡ si¦ godzi¢ na to, aby speªnia¢ si¦ gªównie w roli »ony, mat-
ki i stra»niczki domowego ogniska. Nie chc¡ by¢ postrzegane zgod-
nie ze stereotypem »ony caªkowicie podporz¡dkowanej swemu m¦»owi.
Wspóªczesna kobieta realizuje si¦ w kilku rolach � »ony, matki, w ro-
li zawodowej, a tak»e bywa aktywna na polu dziaªalno±ci spoªecznej
pro publico bono. Powoduje to z jednej strony wzrost presti»u spo-
ªecznego kobiet, z drugiej za± przyczynia si¦ do ich ogromnego obci¡»e-
nia obowi¡zkami domowymi, zawodowymi i spoªecznymi, co rodzi okre-
±lone konsekwencje dla »ycia rodziny. Model »ycia wspóªczesnej rodziny
zmienia si¦ na partnerski, w którym obowi¡zki zwi¡zane z wychowywa-
niem dzieci, prowadzeniem gospodarstwa domowego i utrzymania odpo-
wiedniego standardu »ycia rodziny dzielone s¡ pomi¦dzy dwoje maª»on-
ków. Podziaª obowi¡zków w partnerskimmodelu maª»e«stwa nie zawsze
spotyka si¦ z zadowoleniem m¦»czyzn, bywa ¹ródªem kon�iktów pomi¦-
dzy maª»onkami, ale tak»e ogranicza czas kobiety dla dziecka. Skutku-
je to de�cytem w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci tj. potrzeby mi-
ªo±ci, akceptacji, przynale»no±ci, uznania, kontaktu �zycznego, codzien-
nych rozmów z matk¡, ogranicza mo»liwo±¢ pomocy dziecku w nauce.

Jednak»e niezmiennie wa»n¡ rol¦ peªni kobieta w rodzinie, gdzie ja-
ko »ona i matka dba o dobr¡ atmosfer¦ w rodzinie, tworzy wi¦zi emocjo-
nalne pomi¦dzy rodzicami oraz rodzicami i dzie¢mi. To kobieta � matka
wspiera ojca rodziny w prowadzeniu domu, rozwi¡zywaniu codziennych
problemów dorosªych i dzieci oraz w realizacji funkcji, jakie rodzina peª-

formacji, red. K. Faliszek, E. McLean Petras, K. Wódz, Katowice 1997.
4https: //businesswomanlife.pl / rola - kobiet - we -wspolczesnym - swiecie [do-

st¦p: 14.07.2020].
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ni wobec swoich czªonków.Mimo wielu dodatkowych obowi¡zków kobie-
ty nadal decyduj¡ o ciepªej, rodzinnej atmosferze, tworz¡ tradycje kulty-
wowanew rodzinie i dbaj¡ o duchowy rozwój swoich dzieci, a tym samym
maj¡ wysok¡ pozycj¦ w »yciu rodziny i spoªecze«stwa.

Problematyka udziaªu kobiet w kulturze i »yciu spoªecznym jest
przedmiotem bada« nauk humanistycznych i spoªecznych, w tym tak»e
pedagogiki. Zjawiska wyst¦puj¡ce w »yciu spoªecznym stanowi¡ szeroki
kontekst wychowania, wpªywaj¡ na jego przebieg i skuteczno±¢.

Monogra�a, któr¡ oddajemy do r¡k Czytelnika, stanowi wynik
wspólnych bada« i re�eksji pedagogicznych wspóªpracuj¡cych ze sob¡
Uczelni wy»szych w Polsce i na Ukrainie. Jej struktura obejmuje pi¦¢
cz¦±ci. Cz¦±¢ pierwsza zatytuªowana Obraz kobiety w ró»nych kulturach
stanowi interdyscyplinarne uj¦cie problemu praw kobiet i ich antropo-
logicznych podstaw oraz prezentuje wizerunek kobiety z perspektywy
ró»nych kultur. Autorka pierwszego rozdziaªu � Katarzyna St¦pie« po-
dejmuje prób¦ poszukiwania uzasadnienia formuªowania praw kobiet,
które funkcjonuj¡ i s¡ chronione jakby niezale»nie od praw czªowie-
ka. Dowodzi, »e w zasadniczych kwestiach takich, jak edukacja, dost¦p
do pracy w wielu zawodach czy prawo wyborcze kobiety w krajach
Zachodu pod wzgl¦dem statusu prawnego zostaªy zrównane z m¦»-
czyznami. Jednak»e w wielu innych krajach (Azji, Afryki, Ameryki
Poªudniowej) obserwuje si¦ zjawisko naruszania praw czªowieka wzgl¦-
dem kobiet i wyra¹n¡ dyskryminacj¦ ze wzgl¦du na pªe¢. Szczególn¡
ochron¦ praw kobiet Autorka uzasadnia w oparciu o zaªo»enia �lozo�i
klasycznej i personalizmu jako nurtu, który promuje godno±¢ osobow¡
zarówno kobiety jak i m¦»czyzny, ich wzajemne dopeªnianie si¦ w »yciu
i wspóªodpowiedzialno±¢ za dobro rodziny. W rozdziale drugim Marian
Stepulak podejmuje problem realizacji praw kobiet wykluczonych spo-
ªecznie z powodu dziaªalno±ci przest¦pczej. Prawa kobiet odbywaj¡cych
kar¦ pozbawienia wolno±ci uwzgl¦dniaj¡ ich specy�czne potrzeby psy-
chiczne, w tym potrzeb¦ kontaktu z dzie¢mi i pozostaª¡ rodzin¡ czy
potrzeb¦ samorealizacji, potrzeby w zakresie rozªadowywania napi¦cia
wynikaj¡cego z przebywania w izolacji. Kolejne rozdziaªy prezentuj¡
wzorce osobowe kobiet w ró»nych kulturach. Roman Jusiak przedsta-
wia wzór osobowy kobiety w kulturze chrze±cija«skiej oparty na tre±ci
Biblii oraz wspóªczesny model kobiety promowany przez Ko±cióª kato-
licki przedstawiony przez Jana Pawªa II w encyklice Evangelium vitae
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doceniaj¡cy specy�czne cechy charakteru kobiet. Ks. Jacek Lewicki
prezentuje wizerunek kobiety w kulturze islamu, który ma swoje uza-
sadnienie w Koranie i w zasadniczy sposób wpªywa na jej to»samo±¢
i status spoªeczny. Tematyka cz¦±ci I stanowi podstaw¦ do rozwa»a«
uj¦tych w kolejnych cz¦±ciach niniejszej monogra�i.

W cz¦±ci II Autorzy ukrai«scy prezentuj¡ sylwetki wybitnych ko-
biet o bogatym dorobku kulturowym w ró»nych dziedzinach � w prawie,
muzyce, literaturze, pedagogice. Tamara Turqin przedstawia w swo-
im rozdziale Hudo�n�ĭ sv�t ��nok – kompozitor�v Ukraïni ko-
biety-kompozytorki i ich artystyczny wkªad w rozwój kultury Ukrainy.
Oleg L�sovec~ przedstawia w kolejnym rozdziale dziaªalno±¢ spoªecz-
n¡ i pedagogiczn¡ Eglantyne Jebb w zakresie ochrony praw dziecka
na ±wiecie i jej istotny wkªad w ich uchwalenie w formie Deklaracji
Praw Dziecka. Dmitro P�wul�n przedstawiª obraz kobiet w twórczo-
±ci ukrai«skiego poety Leon�da Ivanoviqa Glibova. W kolejnym
rozdziale Autorki � N�na S. Ostan�na, Sv�tlana M. Mostovenko
przedstawiªy dorobek Sof�� Rusovoĭ zajmuj¡cej si¦ histori¡ ukrai«-
skiej my±li pedagogicznej i jej wkªad w budow¦ nowego systemu o±wiaty
na Ukrainie.

Trzecia cz¦±¢ monogra�i jest po±wi¦cona Kobiecie w przestrzeni »y-
cia spoªecznego. T¦ cz¦±¢ rozpoczyna rozdziaª Franciszki WandyWawro
zatytuªowany Wybrane aspekty postrzegania spoªecznej pozycji kobiety
i jej szans na samorealizacj¦, którego tre±¢ odwoªuje si¦ do spoªecz-
nych i intelektualnych aspiracji kobiet uzasadniaj¡cych fenomen ich
podmiotowo±ci w przestrzeni »ycia spoªecznego. Autorka przedstawia
uwarunkowania spoªeczno-kulturowe pozycji kobiet w »yciu publicz-
nym oraz bariery, które utrudniaªy ich upodmiotowienie w ró»nych
kontekstach historycznych i politycznych oraz stanowisko Ko±cioªa ka-
tolickiego na temat spoªecznej roli i pozycji kobiety. Problem godno±ci
osobowej kobiety w kontek±cie prezentowania jej wizerunku we wspóª-
czesnych mediach � �lmie, reklamie, czasopismach przedstawia w ko-
lejnym rozdziale Maªgorzata �obacz. Autorka odwoªuje si¦ do kon-
cepcji kobiety jako osoby ludzkiej w interpretacji personalizmu chrze-
±cija«skiego reprezentowanego m.in. przez J. Maritaina, E. Mouniera
i K. Wojtyª¦. Zwraca tak»e uwag¦ Czytelnika na zjawisko brutaliza-
cji wizerunku kobiety w mediach spowodowane rozwojem przemysªu
pornogra�cznego i seksualizacji przekazów medialnych, które depre-
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cjonuj¡ rzeczywist¡ warto±¢ kobiety. Na warto±¢ pracy charytatywnej
kobiet zwraca uwag¦ Iwona Oleksa, która szczegóªowej analizie pod-
daªa wyniki bada« empirycznych na ten temat tworz¡c na ich podsta-
wie obraz kobiety zaanga»owanej w »ycie spoªeczne. Tre±¢ rozdziaªu
autorstwa �ukasza Lewkuta � Prawne podstawy upodmiotowienia ko-
biet w »yciu spoªecznym spoªecze«stwa obywatelskiego porusza problem
udziaªu kobiet w »yciu spoªecznym przedstawiony z perspektywy praw-
nej. Podmiotowy udziaª kobiet w »yciu publicznym Autor uzasadnia
tre±ci¡ mi¦dzynarodowych aktów prawnych i ich wpªywem na zawarte
w ustawodawstwie polskim równouprawnienie kobiet oraz udziaª w »y-
ciu gospodarczym i spoªeczno-politycznym. Cz¦±¢ trzeci¡ monogra�i
zamyka rozdziaª Obraz kobiety na banknotach ±wiata. Próba typologii
przedstawie« autorstwa Marcina Markowskiego, który zaprezentowaª
wizerunki kobiet na banknotach z XX i XXI wieku. Autor rozdzia-
ªu dowiódª, »e nie ma kraju na ±wiecie, który na swoich banknotach
nie przedstawiaªby kobiet.W±ród wizerunków kobiet dominuj¡ postacie
wªadczy«, bóstw, Maryi Panny, kobiet w strojach ludowych typowych
dla danego kraju lub kontynentu, alegorie ró»nych dziedzin »ycia go-
spodarczego, kobiety zasªu»one dla historii i kultury danego kraju.

Cz¦±¢ czwarta Kobieta jako podmiot w pracy socjalnej kontynu-
uje w¡tek podmiotowego udziaªu kobiet w przestrzeni »ycia spoªecz-
nego, a praca socjalna z ich udziaªem odnosi si¦ do tych kobiet, któ-
re z ró»nych wzgl¦dów znalazªy si¦ w sytuacji kryzysowej. Sv�tlana
O. Boris�k � Autorka pierwszego rozdziaªu w tej cz¦±ci prezentuje
ameryka«skie do±wiadczenia w pracy socjalnej z kobietami wspóªuza-
le»nionymi. Wyja±nia istot¦ procesu wspóªuzale»nienia i jego kolejne
fazy oraz charakteryzuje system pracy socjalnej z rodzin¡ w USA. Pro-
blem prostytucji mªodych kobiet jest przedmiotem tre±ci drugiego roz-
dziaªu autorstwa Joanny Dworakowskiej, która omówiªa problem za-
równo w aspekcie teoretycznym, jak i w oparciu o badania empiryczne
przeprowadzone w±ród studentów i gromadz¡ce ich opinie na ten te-
mat. Technice mandali w terapii osób w podeszªym wieku � zarówno
kobiet jak i m¦»czyzn � po±wi¦cili nast¦pny rozdziaª Ruslan Novgo-
rods~kiĭ, Inna O. Krivenko. T¦ metod¦ arteterapii uwa»a si¦ za
przydatn¡ i skuteczn¡ szczególnie wobec osób przebywaj¡cych w caªo-
dobowych instytucjach pomocy spoªecznej pozostaj¡cych w rozª¡ce ze
swoj¡ najbli»sz¡ rodzin¡. Technika mandali stanowi zarówno narz¦dzie



10 Wst¦p

diagnostyczne, jak i ugruntowuj¡ce w klientach poczucie wªasnej to»sa-
mo±ci, a tak»e aktywizuj¡ce w zakresie rozumienia samego siebie i prze-
nikania do wªasnej pod±wiadomo±ci, a w efekcie uªatwia samopoznanie
i stymuluje samorozwój. Problem pomocy socjalnej kobietom w wieku
od 90. lat wzwy» kontynuuj¡ Autorzy rozdziaªu czwartego � Dorota
Raczkiewicz, Przemysªaw Bejga, Jakub Owoc i Iwona Bojar, którzy
dostrzegaj¡ w nim wynik niekorzystnych zmian demogra�cznych de-
terminuj¡cych zwi¦kszone zapotrzebowanie spoªeczne w±ród seniorek
na usªugi medyczne, ±wiadczenia rehabilitacyjne i dziaªania pro�lak-
tyczne. Na podstawie sonda»u diagnostycznego ustalono warunki »y-
cia kobiet w wieku 90. i wi¦cej lat oraz ich potrzeby w zakresie opieki
medycznej i pomocy socjalnej. Zestawienie wyników bada« z funkcjo-
nuj¡cym w kraju systemem ochrony zdrowia czy systemem pomocy
spoªecznej daje mo»liwo±¢ oceny skuteczno±ci obecnego modelu opieki
instytucjonalnej i domowej.

W cz¦±ci pi¡tej monogra�i znalazªy si¦ dwa rozdziaªy Oksani L�-
sovec~ na temat specy�ki ksztaªtowania samodzielno±ci u dzieci w wie-
ku przedszkolnym ze wzgl¦du na pªe¢ oraz Ganni B’�nka na temat
form pracy grupowej w edukacji dziewcz¡t i chªopców w nauczaniu
wczesnoszkolnym. W rozdziale pierwszym Autorka wykazaªa ró»nice,
jakie wyst¦puj¡ pomi¦dzy dziewczynkami a chªopcami w wieku przed-
szkolnym w zakresie �zjologii, dominuj¡cych form aktywno±ci, zajmo-
wanej pozycji w grupie, zachowa« prospoªecznych i reakcji emocjonal-
nych. Istot¦ rozdziaªu drugiego stanowi ksztaªtowanie u dzieci w wieku
wczesnoszkolnym umiej¦tno±ci w zakresie pracy grupowej i wspóªpracy
pomi¦dzy dzie¢mi obu pªci, co podnosi skuteczno±¢ oddziaªywa« wy-
chowawczych rozwijaj¡cych postawy wzajemnej tolerancji i akceptacji
oraz wpªywa korzystnie na wyniki pracy dydaktycznej.

Autorzy tej publikacji maj¡ ±wiadomo±¢, »e nie poruszyli wszyst-
kich kwestii zwi¡zanych z udziaªem kobiet w kulturze i »yciu spoªecz-
nym. Wydaje si¦ jednak, »e wybór zagadnie« dokonany przez Autorów
oka»e si¦ dla Czytelnika interesuj¡cy.

Wszystkim Autorom dzi¦kujemy za ich wkªad pracy wniesiony
w powstanie tej ksi¡»ki, a Recenzentom za cenne uwagi.

Halina Bejger
Renata Kartaszy«ska


