
Z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet  

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Żywcu poleca książkę: 

"Niezwykłe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej"                        

Jerzego Chociłowskiego 

 

Niezwykłe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej / Jerzy 

Chociłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akurat - 

Muza SA, 2017. 

opis wydawcy: 

Lata 1918-1939 zapisały się w historii Polski nie tylko 

rozwojem gospodarczym i politycznymi zawirowaniami 

towarzyszącymi odbudowie niepodległego państwa, ale 

także znaczącymi zmianami obyczajowymi, wśród 

których na pierwszy plan wysuwa się emancypacja 

kobiet. Nadzwyczajne, niepospolite, zachwycające, 

wybitne, nietuzinkowe. Bez kompleksów, na przekór 

stereotypom, często wbrew społecznym normom i 

przesądom, śmiało rozwijały skrzydła w sztuce, nauce, 

literaturze i polityce. Odważnie prezentowały światu 

owoce swojego talentu, z zapałem współtworząc 

intelektualne i artystyczne zręby odzyskanej polskiej 

państwowości. Bez nich uboższe byłoby nie tylko 

międzywojenne XX-lecie, ale i czasy nam współczesne. 

Wspaniałe kobiety, o których warto i trzeba pamiętać.  

                       w   61903 

 

Z Blogu o ksi ążkach autorstwa Adriany Rak: 
 

"Niezwykłe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej" to zbiór upamiętniający kobiety żyjące w latach 

dwudziestolecia międzywojennego. W zbiorze tym znajdziemy zatem biografie takich osób, jak np: 

- Jadwiga Beck  - żona Józefa Becka, czołowego polityka tamtych czasów, współpracownika samego 

Józefa Piłsudskiego i pułkownika atylerii Wojska Polskiego; uważana za jedną z głównych postaci życia 

publicznego II RP; 

- Pola Gojawiczy ńska  - polska pisarka i działaczka niepodległościowa. W swoich utworach poruszała 

głównie wątki psychologiczne i społeczno-obyczajowe. Dwa spośród kilkunastu jej utworów doczekały się 

ekranizacji kinowych, tj "Dziewczęta z Nowolipek" i "Rajska jabłoń";  



- Zofia Nałkowska  - polska pisarka, publicystka i dramatopisarka, w późniejszych latach również członek 

Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju, a także posłanka Krajowej Rady Narodowej. Działaczka 

organizacji kobiecych. Znana głównie za sprawą swojej książki pt "Granica", traktująca o większości 

problemów okresu dwudziestolecia międzywojennego takich jak np. aborcja i inne problemy społeczne; 

- Aleksandra Piłsudska  - działaczka niepodległościowa, żona jednego z najwybitniejszych polskich 

polityków Józefa Piłsudskiego, Pierwsza Dama Polski; 

- a także wiele innych, m.in. Elżbieta Zawacka, Maria Skłodowska-Curie, Wiktoria Kaw ecka, Zula 

Pogorzelska,  czy też Eugenia Lewicka  - nota bene uważana za kochankę Józefa Piłsudskiego. 

Pomimo różnych życiorysów jest kilka spraw, które łączą wszystkie wyżej wymienione kobiety. To z 

pewnością ich siła, wytrwałość i umiejętność zawalczenia o "własne ja" sprawiła, że stały się one 

najpopularniejszymi i bardzo wpływowymi osobistościami tamtych czasów.  

Autor, przedstawiając losy tych trzydziestu kobiet zrobił to w niezwykle subtelny sposób, absolutnie nie 

narzucając czytelnikowi swojej prywatnej opinii - ba, nawet nie sugerując niczego od siebie, bo jak 

doskonale wiemy, postawy niektórych z pań nie do końca zasługują na pochwałę. Każdy z tych 

rozdziałów zawiera zbiór wszystkich najważniejszych i najbardziej potrzebnych wiadomości, dzięki czemu 

nie są one zbyt długie, co zdecydowanie zasługuje na uznanie, bowiem nic tak nie nudzi czytelnika w 

przypadku tego typu lektur, jak zbiór suchych, niepotrzebnych/nic nie wnoszących do treści faktów. 

 Książka zawiera również zdjęcie każdej z opisywanych pań, co jest doskonałym dodatkiem i 

niewątpliwym uzupełnieniem opisywanej treści. 

Do lektury "Niezwykłych kobiet Drugiej Rzeczypospolitej" zachęcam Wszystkich fanów gatunku, a także 

tych, którym nieznany jest los wymienionych wyżej kobiet. Warto bowiem czasem sięgnąć po coś innego, 

niż zazwyczaj i przy okazji pogłębić swoją wiedzę o historii naszego kraju. Szczerze polecam! 

 

źródło: http://tajemniczeksiazki.blogspot.com/2017/0 9/niezwyke-kobiety-drugiej.html 


