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OBECNOŚĆ POLEK NA 
UNIWERSYTETACH W XX WIEKU



DOFINANSOWANO W RAMACH PROGRAMU„DOSKONAŁA NAUKA” 
ZE ŚRODKÓW…MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

W ramach obchodów stulecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w 134. rocznicę urodzin twórczyni  
Akademii i jednocześnie w Roku Marii Grzegorzewskiej zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej uczestnictwu kobiet 
w życiu akademickim polskich uniwersytetów w przeszłości i obecnie. Jaką rolę odgrywały kobiety? Jakie bariery i możliwości 
napotykały w swoich działaniach? Jakie są ich osiągnięcia? 

W naszym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki różnych dziedzin nauki reprezentujący 
zarówno środowisko polskich badaczy i badaczek, jak i uczelni zagranicznych, którzy przedstawią sytuacje kobiet 
w innych środowiskach akademickich. 

Program Konferencji zaprezentujemy w styczniu 2022 r., jednak już dziś możemy powiedzieć, 
że poszczególne wystąpienia zostały ułożone w cztery sesje tematyczne:

1. MARIA GRZEGORZEWSKA – PORTRET WIELOKROTNY,
2. KOBIETY W NAUCE. OKRES MIĘDZYWOJENNY,
3. KOBIETY W NAUCE. OKRES PRL-U,
4. OKRES TRANSFORMACJI.

W pierwszej sesji zaprezentujemy wyniki biograficznych badań dotyczących postaci Marii Grzegorzewskiej ukazujące mało 
znany obraz jej środowiska rodzinnego, niełatwą drogę edukacyjną i ambitne cele zawodowe, realizowane w kontekście 
dwóch wojen światowych, głębokich przemian zachodniego kręgu kulturowego i losów polskiego narodu i państwowości.
W sesji drugiej podejmiemy wątek działaczek w pracy socjalnej oraz porozmawiamy o problemach, z jakimi mierzyły 
się kobiety na polskich uniwersytetach w okresie międzywojennym, a także o obecności Polek na uniwersytetach 
europejskich. Przyglądając się natomiast okresowi PRL-u, powiemy m.in. o roli socjolożek w kształtowaniu powojennego 
dyskursu eksperckiego i polityki emancypacyjnej. Konferencję zakończy sesja, podczas której zastanowimy
się, jaki wkład wnoszą kobiety w naukę europejską oraz jakie są doświadczenia polskich reformatorek.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU PRZYJMUJEMY DO 28 LUTEGO 2021 R.
TERMIN: 8 KWIETNIA 2022 R. W GODZ. OD 10.00 DO 16.00

FORMA WYDARZENIE: 
Wydarzenie w formie hybrydowej - online oraz w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. M. Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie

ZGŁOSZENIA: 
Chęć udziału można zgłaszać przez przesłanie formularza ze strony:
Wybory kobiet - Obecność Polek na uniwersytetach w XX wieku (aps.edu.pl) do dnia 28 lutego 2022 r.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Dr Beata Nessel-Łukasik wyborykobiet@aps.edu.pl

Konferencja odbywa się pod patronatem the Global Network of UNESCO Chairs on Gender i 
The R. B. Zajonc Institute for Social Studies UNESCO Chair "Women -Society- Development" 

oraz Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.


