
Sprawozdanie z konferencji „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” 

 

20 czerwca 2013 roku na Wydziale Politologii UMCS odbyła się ogólnopolska 

konferencja naukowa „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” ku pamięci Zofii Hertz 

w dziesiątą rocznicę jej śmierci.  Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Dziennikarstwa 

Wydziału Politologii UMCS we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Politologii 

UMCS. Funkcję Kierownika konferencji objęła Pani prof. dr hab. Iwona Hofman, 

Sekretarzami konferencji były mgr Magdalena Pataj oraz lic. Paula Noga. Spotkanie zostało 

objęte patronatem honorowym Pana prof. dr. hab. Grzegorza Janusza, Dziekana Wydziału 

Politologii UMCS, Pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, posła do Parlamentu 

Europejskiego,  Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina oraz Pana Krzysztofa 

Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronem medialnym wydarzenia była 

Gazeta Wyborcza, Radio Lublin oraz TVP Lublin.  

Obrady plenarne pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Janusza stanowiły 

początek wydarzenia. Uczestniczkami obrad były kobiety związane z różnymi sferami życia 

publicznego Lublina: Pani prof. dr hab. Iwona Hofman, Prodziekan ds. Studentów Wydziału 

Politologii UMCS, Pani Henryka Strojnowska, Dyrektor Zarządu Nieruchomości 

Wojewódzkich, Pani Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, 

Sportu i Relacji Zewnętrznych, Pani Małgorzata Stanowska, Kierownik Lubelskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pani Joanna Żarnoch-Chudzińska, Redaktor Naczelna 

Gazety Wyborczej w Lublinie. Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Iwona Hofman, 

przybliżając słuchaczom sylwetkę Zofii Hertz, jej roli w kontekście powstania i rozwoju 

polskiej kultury na emigracji oraz jej miejsca w życiu Jerzego Giedroycia. Prelekcja stanowiła 

wstęp do debaty na temat obecności i nieobecności kobiet na różnych płaszczyznach, m.in. 

zawodowej, społecznej, rodzinne oraz medialnej.  

Po obradach plenarnych rozpoczęto dyskusje w trzech równoległych sekcjach, 

podzielonych na dwa panele. Pierwszy panel Sekcji A poświęcony został sytuacji kobiet w 

kontekście międzynarodowym. Przewodniczącym tej części był prof. dr hab. Włodzimierz 

Mich. Jako pierwsza głos zabrała mgr Katarzyna Zabratańska (UMCS), podejmując temat 

„Reprezentacji kobiet w przestrzeni publicznej na Ukrainie”. „Krajobraz po rewolucji. 

Kobiety w Egipcie po 25 stycznia” to tytuł referatu kolejnej prelegentki, mgr Magdaleny 

Zawrotnej (UJ), omawiającej sytuację kobiet w kraju po niedawnej rewolucji. Ciekawym 



spojrzeniem na role i stopień uczestnictwa kobiet na scenie politycznej w ujęciu 

międzynarodowym zaprezentowały mgr Joanna Gruszewska (UJ) oraz mgr Natalia 

Nadkańska (UJ) w wystąpieniu „Kobiety na współczesnej scenie politycznej Bangladeszu”. 

Temat politycznej reprezentacji kobiet kontynuował mgr Jacek  Skup (UJ), podejmując 

rozważania o sytuacji kobiet w polityce Pakistanu na przykładzie dwóch  kobiet – Fatimy 

Jinnah i Benazir Bhutto. Kolejna prelegentka, mgr Magdalena Michno (UMCS) wygłosiła 

referat „Kontrowersyjna walka o prawa kobiet – niekonwencjonalny wymiar feminizmu”. 

Panel zakończyła lic. Eunika Chojecka (UMCS), prezentując biografie polityczną Margaret 

Thatcher.  

Druga część Sekcji A, pod przewodnictwem dr. Wojciech Magusia,  poświęcona 

została zagadnieniu ról społecznych kobiet. Mgr Malwina Kusy (URz) w swoim wystąpieniu 

podjęła temat kobiet, które doświadczają różnego rodzaju przemocy oraz ich miejsca w 

społeczeństwie. Mgr Paulina Karbownik (UMK) zaprezentowała koncepcje ról społecznych 

kobiet w ujęciu Katolickiej Nauki Społecznej oraz podjęła próbę skonfrontowania idei z 

rzeczywistością. Kolejne prelegentki, lic. Agnieszka Barańska, Kamila Zabłocka (UM w 

Lublinie) wygłosiły prelekcję „Kulturowe uwarunkowania roli kobiety”. Mgr Izabela Leśniak 

(UMCS) w wystąpieniu „Nazistowski ideał Niemki. O wielości ról społecznych w czasach 

narodowego socjalizmu”, dokonała przeglądu postulowanych ról społecznych kobiet w 

kontekście narodowego socjalizmu w Niemczech.  

Pierwsza część Sekcji B dotyczyła miejsca kobiet w polskiej polityce. Funkcję 

przewodniczącej pełniła dr Ewa Nowak. Mgr Sylwia Kijewska (UW) w swojej prezentacji 

dokonała analizy wizerunku kobiet i mężczyzn w wybranych kampaniach wyborczych. 

Wystąpienie mgr Małgorzaty Posyłek (Politechnika Częstochowska) „Nauczyciel, polityk, 

menadżer – studium wizerunku kobiety na polskim rynku politycznym” stanowiło 

kontynuację poruszonego wcześniej tematu. Mgr Justyna Maguś (UMCS) poruszyła problem 

znaczenia i roli żon polityków w procesie kreacji wizerunku politycznego ich mężów. Lic. 

Paula Noga (UMCS) zaprezentowała uczestnikom studium przypadku reklamy politycznej 

Joanny Muchy w kampanii parlamentarnej z 2011 roku. Kolejny prelegent, lic. Przemysław 

Brzuszczak (UW), zaprezentował temat „Kwoty płci na listach wyborczych w świetle 

Kodeksu wyborczego – postulaty de lege ferenda”. Panel został zakończony wystąpieniem lic. 

Łukasza Jędrzejskiego (UMCS), poświęconym biografii politycznej Hanny Suchockiej.  



Druga część Sekcji B, której przewodniczyła dr Magdalena Lesińska – Staszczuk, 

poświęcona została prezentacji sylwetek kobiet związanych ze sferą kultury, sztuki, filozofii 

oraz z działalnością społeczną. Mgr Dominika Popielec (UMCS), przybliżyła audytorium 

postać Ayn Rand oraz jej miejsca i roli w przestrzeni publicznej. Następnie mgr Danuta 

Kędziorska (UMW) wygłosiła referat pt.: „Silna w bezsilności – Janina Ochojska. Kobieta 

czynu o wielkim sercu”. Ostatnia z prelegentek, Katarzyna Luksa (UŚ) scharakteryzowała 

biografię Gabrieli Balickiej jako kobiety wkraczającej w świat nauki oraz polityki.  

Sekcja C podzielona została również na dwa panele. Pierwszemu z nich, 

poświęconemu wizerunkowi kobiety w mediach,  przewodniczyła prof. dr hab. Iwona 

Hofman. Jako pierwsza głos zabrała mgr Katarzyna Bielska (UMCS) z referatem „Media a 

kulturowy obraz płci”. Mgr Ewa Bulisz (UMCS) podjęła temat kobiecych wzorców 

osobowych obecnych we współczesnej prasie poradnikowej adresowanej do kobiet. Tematem 

wystąpienia mgr Anny Szwed (UMCS) była analiza polskiej prasy narodowej w kontekście 

obecnych na jej łamach wzorców kobiecości. Podobną tematykę poruszyła także mgr 

Agnieszka Strykowska (UMCS), prezentując zgromadzonym kreacje kobiet spotykane w 

tygodniku „Nie-dziennik cotygodniowy”. Mgr Magdalena Pataj (UMCS) dokonała z kolei 

przeglądu kampanii społecznych dotyczących bezpośrednio kobiet w wystąpieniu: „Problemy 

współczesnych kobiet – analiza wybranych kampanii społecznych”. Mgr Martyna 

Nowakowska (UMCS) skupiła się na prezentacji blogerek i vlogerek w kontekście wizerunku 

współczesnej kobiety w nowych mediach. Mgr Ilona Dąbrowska (UMCS) wygłosiła referat 

„Blogi, kobiety i moda. Analiza wybranych polskich blogów modowych”.  

Drugi panel tej sekcji, zatytułowany „Kobiety nieobecne – konteksty społeczno-

kulturowe”, prowadzony był przez dr Julitę Rybczyńską. Jako pierwsze wystąpiły dr n. med. 

Dorota Żołnierczuk – Kieliszek, dr. N. o zdr. Mariola Janiszewska oraz lic. Agnieszka 

Barańska (UM), prezentując wyniki badać dotyczących problemu samotności i osamotnienia 

kobiet pracujących w ochronie zdrowia. Mgr Ewa Kruk (Uniwersytet Wrocławski) podjęła 

próbę odpowiedzi na pytanie „Czy kobiety w Polsce mogę przemówić?”. Mgr Mateusz Król 

(UŚ) zaprezentował słuchaczom referat „(trans)Kobiety w przestrzeni publicznej”. Mgr 

Karina Gaik (KUL) wygłosiła referat podejmujący problematykę kobiet w kontekście ich ról 

kształtowanych przez tradycję islamską. Bartłomiej Patron (UMCS) swoim wystąpieniem „A 

gdyby dym był różowy? Problem przestrzeni decyzyjnej dla kobiet w KRK” zamknął ostatni 

panel Sekcji C.  



Ogólnopolska konferencja „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” spotkała 

się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób pragnących zabrać głos w debacie na 

temat miejsca kobiet w różnych sferach ich życia jak również ze strony lokalnych instytucji 

samorządowych oraz mediów. Podczas obrad toczono ożywione dyskusje, wystąpienia 

prelegentów prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz poruszały kwestie związane z 

przewodnim tematem konferencji na różnych, często odległych płaszczyznach.   
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