
Pismo Święte o Kobietach   

 
Księga Rodzaju 2,18-25 

18 Potem Pan Bóg rzekł: ?Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc?. 

19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką 

on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa". 

20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny. 

21 Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 

22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 

23 mężczyzna powiedział: 

?Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! 

Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta?. 

24 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.  

25 Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. 

  

Mądrość Syracha 26 

1 Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. 

2 Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. 

3 Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dana tym, którzy się boją Pana: 

4 wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. 

5 Serce moje ma się na baczności przed trzema rzeczami, a czwartej się obawiam: oszczerczych zarzutów w mieście, zbiegowiska pospólstwa i 

kłamliwych doniesień; te rzeczy są przykrzejsze od śmierci. 

6 Zgryzotą serca i smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietę, a to jest bicz języka, co wszystkich dosięga. 

7 Jarzmo dla wołów źle dopasowane - to żona niegodziwa, kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona. 

8 Wielkie zło - kobieta pijaczka, i nie ukryje ona swej hańby. 

9 Bezwstyd kobiety można poznać po niespokojnym podnoszeniu oczu i po rzucaniu spojrzeń. 

10 Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby czując ulgę, nie wyzyskała sposobności. 

11 Strzeż się oka bezwstydnego i nie dziw się, jeśli cię przywiedzie do upadku. 

12 Jak spragniony podróżny otwiera usta i pije każdą wodę, która jest blisko, tak ona siada naprzeciw każdego pala i na strzały otwiera kołczan. 

13 Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. 

14 Dar Pana - żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie ma odpłaty. 

15 Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej. 

16 Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. 

17 Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym. 

18 Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach.

 
 



andel kobietami w Iraku.  
Matka z dzieckiem warta 12 $:  
https://www.rp.pl/artykul/1150681warta12-dolarow.html 
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Handel kobietami. Płacząca kobieta, która klęczy przed grupą 

mężczyzn licytujących się między sobą o to, kto ją zakupi na swoją 

niewolnicę seksualną – taki obraz przedstawiały zdjęcia znalezione na 

telefonie komórkowym jednego z dżihadystów w irackim mieście Al-

Ahirqat. https://telewizjarepublika.pl/to-straszne-arabia-saudyjska-przyzwala-

organizacjom-terrorystycznym-na-handel-kobietami,50141.html   

Duchowny, który zezwalał na handel kobietami: Najwyższa Rada 

Sądownicza Iraku opublikowała raport z zeznaniami Szify Al-Ni’my, 

duchownego Państwa Islamskiego (ISIS), który przyznał, że wydawały, 

włącznie z fatwami pozwalającymi na wygnanie chrześcijan z miasta 

Mosul, branie do niewoli i sprzedawanie: https://euroislam.pl/duchowny-

ktory-zezwalal-na-handel-kobietami/ 

Handel kobietami z Polski. Obie Ameryki ściągały z Europy poszukujących 

pracy imigrantów, wśród których przeważali samotni mężczyźni. W miastach 

Argentyny, Brazylii, Chile, Stanów Zjednoczonych czy Kanady powstawały 

niezliczone burdele wszelkich kategorii: od pośpiesznie skleconych bud i 

namiotów, po wykończone marmurami, kryształami i czerwonym pluszem 

pałace rozpusty. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/trad-w-warszawie-w-xix-i-xx-w-prostytucja-i-

handel-kobietami-z-polski/9zt5jy2 

 

Niemcy: na murze kościoła katolickiego Św. Elżbiety w Berlinie 
namalowano farbą proaborcyjne na czerwono napisy w języku ang.: 
„My body, my choice”.: https://misyjne.pl/niemcy-proaborcyjne-hasla-juz-po-

raz-trzeci-wymalowane-na-murze-kosciola-w-berlinie/ 

 

 

 

„My body,                           

my choice” 

 Papież ponownie zabrał głos w obronie ludzkiego życia. „Kultura życia jest 

dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde 

ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To 

powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach”  

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/papiez-apeluje-o-

obrone-zycia-w-slowach-i-w-czynach.html 

 

 

IRAK: HANDEL KOBIETAMI  

Matka z dzieckiem warta 12 $: 

https://www.rp.pl/artykul/1150681-Handel-kobietami-w-Iraku--Matka-z-dzieckiem-

warta-12-dolarow.html 
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Pedagog: Dyrektorka miała złamane trzy żebra. Tak 
ją dziecko biło, nie czuła bólu. 

Joanna Biszewska16.12.2021 08:32 

 

Psycholog, pedagog szkolna: - Chłopiec jeździł łóżkiem po 
gabinecie pielęgniarki, odpychał się od ścian. Przyjechała jego 
mama i była załamana, nie mogła syna uspokoić.                                      
Dopiero lekarz pomógł, dał dziecku zastrzyk uspokajający. 
https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,27917434,pedagog-dyrektorka-miala-zlamane-trzy-zebra-tak-ja-
dziecko.html#s=BoxOpImg3  

 

 

Agresor, konfliktowe dziecko, dysfunkcyjne, łobuz, chuligan - jest wiele 

określeń na dzieci, które w szkole sprawiają kłopoty. To najczęściej dzieci, 

które mają wiele powodów do zmartwień. Bo ich rodzice nie mają dla nich 

czasu, notorycznie się kłócą, rozwodzą, nie pracują, w domu brakuje 

pieniędzy. Ze stresem i emocjami radzą sobie, jak potrafią. Złoszczą się, 

wpadają w szał, uderzają, rzucają po klasie przedmiotami, plują, 

przeklinają, krzyczą, kopią, biją inne dzieci i nauczycieli. Rodzice 

"grzecznych" dzieci naciskają na dyrekcję, aby wykluczyć agresywne 

dziecko ze szkolnej społeczności. Piszą petycję do szkoły z prośbą o 

usunięcie agresora z klasy. Jeśli dziecko chodzi do szkoły rejonowej, 

dyrekcja nie może wyrzucić dziecka z placówki. Jeśli dziecko nie uczy się 

w rejonie, można za zgodą kuratorium przenieść je gdzie indziej. I czasem 

tak się dzieje. Dziecko dostaje pieczątkę z etykietą "trudne". O tym jak 

system radzi sobie z nieidealnymi dziećmi i jakie są ich losy, rozmawiamy 

z psychologiem, pedagog szkolną, Anną Olankowicz. 
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https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361
,29401376,ksiadz-z-radia-maryja-
tlumaczy-dlaczego-polki-nie-rodza-
dzieci.html 
 

 

Ksiądz prof. Krzysztof Bielawny wypowiedział się na temat niechęci Polek 
do zakładania rodziny i posiadania dzieci. Jednym z poruszonych przez 
niego zagadnień jest słownictwo - ks. Bielawny nie uznaje słowa 
"ciąża", które według niego oznacza ciężar, którego trzeba się 
pozbyć, a nie upragnione dziecko.  

 

Jak zbudować więź z dzieckiem. Zobacz, dlaczego 

kangurowanie jest ważne 
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Ksiądz z Radia Maryja wyjaśnił, czemu Polki nie chcą rodzić. Problematyczne jest 
słowo "ciąża" 
Ksiądz Bielawny wypowiedział się niedawno na antenie Radia Maryja na temat 
niechęci młodych kobiet do rodzenia dzieci. Jak podaje Gazeta Wyborcza, według 
statystyk Radia Maryja: 
Aż 70 proc. Polek w wieku od 18 do 45 lat nie planuje zakładać rodziny, a 40 proc. 
kobiet bezdzietnych w wieku od 18 do 45 w ogóle nie zamierza mieć dzieci. 

Zdaniem duchownego za taki stan odpowiada przede wszystkim odrzucenie 
chrześcijaństwa przez społeczeństwo. Proces ten trwa zresztą od dekad - zaczął się 
już po wojnie, kiedy wraz z socjalizmem nastąpiło powolne usuwanie wszystkiego, 
co związane z kościołem, np. lekcji religii w szkole. Jednak najbardziej wyraźne 
zmiany nastąpiły po roku 1990 wraz z nadejściem epoki gender, co skierowało 
młode umysły ku rozrywce, zamiast ku tradycyjnym wartościom takim jak wiara w 
Boga i posiadanie rodziny. Jak przekonuje w swoim wywodzie duchowny, przez te 
zmiany pojawiły się problemy psychiczne, a ich natężenie widać po niekończących 
się kolejkach do psychologów i psychiatrów. 

Problemy w miejscach okołopieluszkowych. Jak sobie z nimi 

radzić? 

 

Ksiądz z Radia Maryja tłumaczy mniejszą dzietność.  
 
Nie podoba mu się słowo "ciąża" 
 
Ksiądz Bielawny niechęć do rodzenia dzieci upatruje też w dzisiejszym sposobie 
wysławiania się. Przede wszystkim razi go wyraz "ciąża", jak sam powiedział: 

 

Kto dzisiaj mówi, że kobieta jest w stanie błogosławionym? 
Nikt. Kobieta jest w ciąży, a coś, co mi ciąży, to trzeba się 
tego pozbyć, czyli ciężaru. [...] Stan błogosławiony to jest 
stan Boży, a dzisiaj stanu Bożego nikt nie chce. 
Odrzuciliśmy Pana Boga. 

Duchowny sądzi, że jest to takie podświadome nakierowanie na zabijanie dziecka 
już w łonie matki, na co w dzisiejszym świecie jest duże parcie.  
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https://pch24.pl/grzech-i-wspolczesna-magia-tego-
nie-wiesz-o-antykoncepcji/ 
 

(Oprac. PCh24.pl) 
 

„Para, która za pomocą współczesnych środków farmakei celowo zamyka akt 
małżeński na dar nowego życia, uprawia nowoczesną formę magii polegającą na 
uzyskaniu kontroli nad naturą... Całe Pismo Święte, zarówno Starego i Nowego 
Testamentu, ukazuje Boga jako Pana życia i śmierci. Stwarzanie nieśmiertelnych 
dusz jest wyłączną boską prerogatywą. Z wielu biblijnych fragmentów na ten temat 
warto przywołać zaledwie niektóre: „Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego 

boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia” (Pwt 32, 39),                                                                                                                   
„Ty masz władzę nad życiem i śmiercią: Ty wprowadzasz w bramy Otchłani i Ty wyprowadzasz (Mdr 16, 13). 
„A człowiek zabije wprawdzie w swojej złości, lecz nie przywróci ducha, który uszedł, ani duszy wziętej nie 

uwolni” (Mdr 16, 14). 
„Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę 
wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której 
wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na 

zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia” (J 5, 26 – 29). 
„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie 
bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, 
rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, 

którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą (Gal 5, 19 – 21). 
„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,  uprawianie 
bałwochwalstwa, ANTYKONCEPCJA, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, 
niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już 
zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą”(Gal 5, 19 – 21). „nie 

będziesz sporządzał napojów trujących; nie będziesz spędzał płodu, ani zabijał nowonarodzonego” (Didache 2, 2). 

Zarówno w antykoncepcji, jak i w aborcji występuje podobna logika: ja jestem 
panem swojego ciała (swojego życia), to ja decyduję o życiu! To ja lepiej od Boga 
wiem, co dla mnie jest dobro, a co jest zło...  
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https://www.rp.pl/swiat/art9842201-wielka-brytania-zakaz-protestow-przed-klinika-aborcyjna 

 

https://pch24.pl/usa-katolicki-zakonnik-
skazany-za-protest-pod-klinika-planned-
parenthood/ 
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1. Popatrz jak prędko mija czas! 
Życie twe też przeminie wraz! 
Życie – to jedno, które Bóg Ci dał! 

Wszystko przemija tak jak sen, 
Troski, kłopoty skończą się, 
Powiedz: szczęśliwym będziesz ty? 

Powiedz: czy ty Jezusa znasz? 
Powiedz: czy szczęście wieczne masz? 
Pomyśl: jak spędzasz życia czas? 

Pomyśl: gdy życia skończysz bieg, 
Przejdziesz na tamten drugi brzeg. 
Powiedz: szczęśliwym będziesz tam? 

2. Może jest smutna dusza twa? 
Może pokoju w niej jest brak? 
Może niepokój dręczy cię? 

Jezus twój każdy widzi krok, 
Jezus rozjaśni każdy mrok, 
Jezus ukoi serca ból! 

Pójdź do Jezusa cudnych rąk, 
Powiedz Mu co cię gnębi wciąż, 
On ci Swe szczęście, radość da! 

Pójdź do Jezusa cudnych rąk, 
Powiedz Mu całą winę swą, 
On ci swój pokój, szczęście da! 

Wieczność da!

        

Bóg się Mamo nie pomylił:   https://youtu.be/VRL-mRBYmBs 

 

Ja, który nigdy nie powiem mama, 
ja, który nigdy nie zawołam tata, 
ja, który pozostanę dzieckiem 
tylko wzrokiem powiem wam dziękuję. 
W twoich ramionach mamo, czuję się bezpiecznie, 
a jeśli jestem zbyt ciężki, to połóż mnie na ziemi 
Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. 
Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. 
Ty, która myślałaś o mnie pięknie, później pytałaś się kim będę, 
w twoich oczach widziałem smutek, zagubienie, 
ale później zwyciężyła miłość, mamo. 

I wiedziałaś, że musisz dać więcej miłości, 
przycisnęłaś mnie do serca 
i obdarzyłaś pocałunkiem, którego nie otrzyma inne dziecko. 
Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. 
Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. 
Ty jesteś moją przyjaciółką mamo, 
ty kochasz tak jak kocha Bóg. 
Nie potrafię mówić, ale ty słuchaj mojego serca, które bije tylko 
dla ciebie, przede wszystkim dla ciebie mamo. 
Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. 
Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości.

 

 

https://youtu.be/VZtEDTTU1qQ 

https://youtu.be/VRL-mRBYmBs
https://youtu.be/VZtEDTTU1qQ


 
 
https://youtu.be/MrWnBvjd9xY 

 
Dlaczego mnie nie chciałaś mamo, 
Mych oczu jak niebo i włosów jak słońce! 
Dlaczego nie chciałeś tatusiu, 
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące? 
 
Kto cię teraz przytuli, 
Uśmiechem słońce rozpali, 
Bochen chleba przyniesie, 
Przed kim dziś się użalisz? 
 
Kto ramię słabe podtrzyma, 
I siwe włosy wygładzi, 
A kiedy przyjdzie godzina, 
Księdza ci przyprowadzi? 

 
Dlaczego mnie nie chciałaś mamo... 
 
Kto ci kwiaty przyniesie, 
I powie kocham, dziękuję, 
Serce do serca przyciśnie, 
I usta twe ucałuje? 
 
Przed grobem kto się pochyli, 
I powie – mamo, mój tato, 
I pacierz zmówi ze łzami, 
Bóg niech ci będzie zapłatą. 
 
Dlaczego mnie nie chciałaś mamo...

 

 
 
 

 
 

DZIŚ MIAŁABYM 16 LAT...  https://youtu.be/oLJAAa0MRpk 

 

https://youtu.be/MrWnBvjd9xY
https://youtu.be/oLJAAa0MRpk


Dziennik nienarodzonego dziecka 

 

 

 

Dzień 1 

Dzisiaj w wyniku miłości moich rodziców zostałam powołana do życia. 

Dzień 15 

Ukształtowały się moje arterie i ciało rośnie bardzo szybko. 

Dzień 19 

Mam już usta. Będę mogła mówić mamie jak bardzo ją kocham! 

Dzień 21 

Mogę już kochać moją mamę. Moje serce zaczyna bić. Kto wątpi, że ja zyję? 

Dzień 22 

Nie rozumiem, dlaczego moja mama nie zauważyła mojego istnienia… 

Dzień 23 

Zaczynają rosnąć moje ręce i nogi. Będę mogła mamę tulić i głaskać i… i… 

Dzień 35 

Na moich dłoniach ukazały się palce. To świetnie! W krótce będę mogła nimi wszystko chwytać. 

Dzień 45 

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy moja mama poczuła, że jestem w niej. Z dnia na dzień czuję, że kocham ją coraz bardziej. 

Dzień 50 

Obecnie jestem pewna, że jestem dziewczynką. 

Dzień 54 

Wszystkie moje organy są już ukształtowane. Mogę doświadczać bólu. 

Dzień 55 

Wyrastają mi włosy i brwi. Z każdym dniem staję się piękniejsza! 

Dzień 57 

Moje oczy są już na właściwym miejscu, chociaż powieki jeszcze się nie zamykają. 

Wkrótce będę widziała wszystko: całe piękno świata, a przede wszystkim moją kochaną mamę, która jeszcze nosi mnie w sobie. 

Dzień 58 

Moje serce bije cudownie. Czuję się bardzo pewna i szczęśliwa pod sercem mamy. 

Dzień 60 

 

Dzisiaj moja mama mnie zabiła… https://youtu.be/OYMGaR7MMkQ 
https://www.eswinoujscie.pl/2021/04/20/2021-list-od-dziecka-nienarodzonego-do-mamy-i-taty-dziennik-nienarodzonego-dziecka/ 
 

 

 

https://youtu.be/OYMGaR7MMkQ
https://www.eswinoujscie.pl/2021/04/20/2021-list-od-dziecka-nienarodzonego-do-mamy-i-taty-dziennik-nienarodzonego-dziecka/


https://pch24.pl/macierzynstwo-to-nie-ojcostwo-
dlaczego-nie-jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste/ 
 

 
 

 

https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/o-macierzynstwie-i-corectwie-wywiad-z-

socjolozka-elzbieta-korolczuk/ 

 
 
 
 

 

https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/matka-

porzucila-mikolaja-

wychowuja-go-dziadkowie-

balam-sie-go-pokochac/jh6x8gj,30bc1058 

https://pch24.pl/macierzynstwo-to-nie-ojcostwo-dlaczego-nie-jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste/
https://pch24.pl/macierzynstwo-to-nie-ojcostwo-dlaczego-nie-jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste/
https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/o-macierzynstwie-i-corectwie-wywiad-z-socjolozka-elzbieta-korolczuk/
https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/o-macierzynstwie-i-corectwie-wywiad-z-socjolozka-elzbieta-korolczuk/
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/matka-porzucila-mikolaja-wychowuja-go-dziadkowie-balam-sie-go-pokochac/jh6x8gj,30bc1058
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/matka-porzucila-mikolaja-wychowuja-go-dziadkowie-balam-sie-go-pokochac/jh6x8gj,30bc1058
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/matka-porzucila-mikolaja-wychowuja-go-dziadkowie-balam-sie-go-pokochac/jh6x8gj,30bc1058
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/matka-porzucila-mikolaja-wychowuja-go-dziadkowie-balam-sie-go-pokochac/jh6x8gj,30bc1058


picie-w-czasie-ciazy-zmienia-strukture-
mozgu-dziecka 

 

czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-
narkotykow-lub-pornografii-moze-
zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa 

 

tworzmy-kulture-trzezwosci 

 

 
 

https://deon.pl/inteligentne-zycie/naukowcy-picie-w-czasie-ciazy-zmienia-strukture-mozgu-dziecka,2342888
https://deon.pl/inteligentne-zycie/naukowcy-picie-w-czasie-ciazy-zmienia-strukture-mozgu-dziecka,2342888
https://deon.pl/wiara/czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-narkotykow-lub-pornografii-moze-zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa,2305856
https://deon.pl/wiara/czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-narkotykow-lub-pornografii-moze-zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa,2305856
https://deon.pl/wiara/czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-narkotykow-lub-pornografii-moze-zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa,2305856
https://deon.pl/kosciol/komentarze/tworzmy-kulture-trzezwosci,2288405


Zadziwiająca równość kobiety i mężczyzny 

w biblijnym opisie stworzenia. 
-    ARGUMENTY ZA WIARĄ, BIBLIA  .   Tagi: Anna Świderkówna, genesis, Trójca Święta 

 

 
 

Typową ilustracją ważności tej zasady jest historia interpretacji opowiadania o stworzeniu kobiety (2,21–23). Chyba 

żadne inne wersety Biblii nie stały się źródłem tylu żartów, mniej lub więcej wybrednych dowcipów, rysuneczków, 

karykatur itp. Grzęźniemy w niezrozumiałej dla nas warstwie słownej tekstu, nie dostrzegając w ogóle jego sensu. 

Można by sądzić, że Bóg występuje tutaj w roli chirurga, który najpierw daje pacjentowi narkozę, by następnie wyciąć 

mu żebro. W końcu robi jednak coś, czego najlepszy nawet chirurg dokonać nie potrafi: z jednego żebra „buduje” całą 

kobietę. Otóż ów „głęboki sen”, w jaki zostaje pogrążony mężczyzna (sen taki spotykamy jeszcze i gdzie indziej w 

Biblii), oznacza przede wszystkim, że to, co się stanie za chwilę, dzieje się całkowicie poza świadomością człowieka. 

Kiedy się obudzi, ujrzy przed sobą kobietę, nie mając pojęcia, skąd się ona wzięła. Wie jednak od razu, że właśnie 

w niej znajduje swoje dopełnienie. Woła więc z ogromną radością: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z 

mego ciała! Jest to stwierdzenie najbliższego pokrewieństwa, a nawet równości. W podobny sposób przemówią do 

króla Dawida zgromadzeni w Hebronie przedstawiciele wszystkich pokoleń Izraela: Oto myśmy kości twoje i ciało (2 Sm 5,1).                     

I ta właśnie prawda zawarta jest w obrazie budowania kobiety z kości wyjętej z ciała mężczyzny. Nie bardzo 

wprawdzie wiadomo, dlaczego musiało to być żebro. Niektórzy badacze upatrują w tym okruch prastarej tradycji, 

sięgającej nawet III tysiąclecia, w języku Sumerów bowiem ti znaczy zarówno żebro, jak i życie. Jest to jednak 

przypuszczenie niezbyt pewne. Mężczyzna wita kobietę nie tylko jako odpowiednią dla siebie pomoc, tę, która pozwala 

mu w pełni zrealizować siebie, lecz także jako takiego samego, jak on, człowieka. Jeśli poprzednio skłonni byliśmy 

dziwić się tam, gdzie w rzeczywistości nie było powodów do zdziwienia, tu z kolei nie znajdujemy zazwyczaj nic 

dziwnego. A przecież Jahwista żył w świecie, gdzie kobieta nie była bynajmniej uważana za człowieka 

równego mężczyźnie, lecz bardzo często po prostu za jego niewolnicę. Autor biblijny będzie zatem szukał 

wyjaśnienia tego stanu w opowieści o błędnym wyborze i grzechu pierwszych ludzi. Na początku wszakże pragnie 

podkreślić, że w zamyśle Boga Stwórcy kobieta i mężczyzna są sobie równi. 
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (2,24). 

Hebrajskie słowo basar („ciało”) ma jednak znaczenie o wiele szersze niż jego polski odpowiednik i nie przeciwstawia 

się duszy czy duchowi, wskazując przede wszystkim na ziemskie uwarunkowanie człowieka. Koniec przytoczonego 

wyżej zdania można by przetłumaczyć: „Stają się jedną istotą ludzką”. Jest w tych słowach pełna afirmacja 

związku mężczyzny i kobiety we wszystkich jego wymiarach, tak fizycznym, jak i duchowym. 
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/11/13/argumenty-za-wiara49-zadziwiajaca-rownosc-kobiety-i-mezczyzny-w-biblijnym-opisie-stworzenia/

 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/biblia-argumenty-za-wiara/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/tag/anna-swiderkowna/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/tag/genesis/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/tag/trojca-swieta/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/11/13/argumenty-za-wiara49-zadziwiajaca-rownosc-kobiety-i-mezczyzny-w-biblijnym-opisie-stworzenia/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/11/13/argumenty-za-wiara49-zadziwiajaca-rownosc-kobiety-i-mezczyzny-w-biblijnym-opisie-stworzenia/


Co jest naszą prawdziwą ozdobą? Prawdziwą ozdobą jest charakter człowieka, który ma dobry, kojący 
wpływ na innych ludzi. Biblia mówi: „Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, 
złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i 
cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.”1 P 3,3-4 (BW) 

Prawdziwą ozdobą człowieka nie jest kosztowny ubiór, ale jego dobre uczynki. Biblia mówi: „Podobnie 
kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w 
kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które 
są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.” 1 Tym 2,9-10 (BW) 

Bóg jest źródłem prawdziwego piękna. Bóg jest wspaniały, a Jego rady i prowadzenie są cudowne. Biblia 
mówi: „Zaprawdę, Pan jest wspaniały...” Ps 138,6 (BWP). „Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On 
cudowny w radzie, wielki mądrością.” Iz 28,29 (BW) 

 

                                                                                                             http://www.savoir-vivre.com.pl/  http://www.savoir-vivre.com.pl/?11.-w-kosciele,110                                                                     

 

 

parafia św. Marii Magdaleny w Rabce. 

http://liturgia.wiara.pl/doc/2489431.O-uwadze-podczas-medytacji     

https://www.pch24.pl/8-rzeczy-ktorych-nie-wolno-ubrac-do-kosciola--nawet-goracym-

latem,36414,i.html  FILM: „Uszanować Dom Boga”!:  https://youtu.be/vyCxz9J6UAE          

https://www.youtube.com/watch?v=JkiMT_V_FUg   

http://www.youtube.com/watch?v=U8oROQsMjYk                 

 

 

 

„Spodnie kościółkowe”? 
Paulini przypominają o godnym 
stroju na Jasnej Górze. „Były tak 
zwane buty kościołowe, spodnie 
kościołowe czy koszula kościołowa. 
To oznaczało, że jest specjalny strój 
do kościoła. Ten pozornie 
zewnętrzny problem ubioru niesie za 
sobą dużo poważniejszy problem, 
wewnętrzne usposobienia do relacji 
z Panem Bogiem”.: 
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-
kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-
stroju-na-jasnej-gorze/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

Pewien Generał mówił, że kiedy 

wstanie, myje się, goli, czyści buty, 

zakłada mundur, a potem modli się.                                 

Na rozmowę z Bogiem,                                                    

trzeba się przygotować. 

http://www.savoir-vivre.com.pl/
http://www.savoir-vivre.com.pl/?11.-w-kosciele,110
http://parafia.rabka.swmm.eu/ogloszenia_2015_03_08.php
http://liturgia.wiara.pl/doc/2489431.O-uwadze-podczas-medytacji
https://www.pch24.pl/8-rzeczy-ktorych-nie-wolno-ubrac-do-kosciola--nawet-goracym-latem,36414,i.html
https://www.pch24.pl/8-rzeczy-ktorych-nie-wolno-ubrac-do-kosciola--nawet-goracym-latem,36414,i.html
https://youtu.be/vyCxz9J6UAE
https://www.youtube.com/watch?v=JkiMT_V_FUg
http://www.youtube.com/watch?v=U8oROQsMjYk
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/


A F O R Y Z M Y   O   K O B I E T A C H : 
 

 

  
Łzy słabej kobiety najsilniejszego mężczyznę zwyciężyć potrafią. 

Stanisław Brzozowski 

  
A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i 
jest kobieta. 

Kazimierz Bukowski 

  
Kochajaca żona to najcenniejsze, co mężczyzna posiadać może. 

Robert Burton 

  
Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna 
jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści. 

Pascale Campanille 

  
  
Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich. 

Jacques Chardonne 

  
  
O kobiety, kobiety! - powiedział Shakespeare, i źle powiedział. 
Należało powiedzieć: ach, wy kobiety, kobiety! 
Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją. 

Antoni Czechow 

  
Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle... 
Nic nie zdziałasz dla świata, gdy na każdym kroku Ukochanej kobiety brak przy twoim boku. 

Mieczysław Czerwiński 

  
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania 
wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku. 

Maria Dąbrowska 

  
Serce kobiety to cenna księga oprawna w srebro i złoto; 
rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą. 

Adam Asnyk 

 



Dziady cz. IV, Monolog Gustawa                                                                                              
(Kobieto, puchu marny) Adam Mickiewicz 
Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto! 
Postaci twojej zazdroszczą anieli, 
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!... 
Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto! 
I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta! 
Bodaj!... Niech, czego dotkniesz, przeleje się w złoto; 
Gdzie tylko zwrócisz serce i usta, 
Całuj, ściskaj zimne złoto! 
Ja, gdybym równie był panem wyboru, 
I najcudniejsza postać dziewicza, 
Jakiej Bóg dotąd nie pokazał wzoru, 
Piękniejsza niżli aniołów oblicza, 
Niżli sny moje, niżli poetów zmyślenia, 
Niżli ty nawet... oddam ją za ciebie, 
Za słodycz twego jednego spojrzenia! 
Ach, i gdyby w posagu 
Płynęło za nią wszystkie złoto Tagu, 
Gdyby królestwo w niebie, 
Oddałbym ją za ciebie!

 
 
„Czas honoru: Powstanie”: „Dziewczyna z granatem”: https://youtu.be/6pTPMq4ZrGw 

Kobieta pracująca: https://youtu.be/Xej8siZRojY    https://youtu.be/uyfl_iupgQo 

Irena Kwiatkowska – Pralnia: https://youtu.be/GxVsDxJEVM0 

Irena Kwiatkowska – Krawiec: https://youtu.be/Ey-DIng2lPw 

G. Puccini - „O Mio Babbino Caro": https://youtu.be/FoQKcN6A6lM 

Góralka Halka Rinat śpiewa po Polsku: https://youtu.be/JIRQYC1FS1c 

Kwiaty Polskie: https://youtu.be/cGqm8wlsSbU 

Ten występ wzrusza!: https://youtu.be/JacM8y-rwhw 

HANKA BIELICKA – TORONTO: https://youtu.be/1XX7htmXXIo 

Ks.Piotr Pawlukiewicz- o Kobiecie i jej sercu: https://youtu.be/krhg799sP2E 

"Mężczyźni o kobietach", reż. Jacek Bończyk: https://youtu.be/nNmowENQpBI 

Kobieta i ksiądz: https://youtu.be/gFVEOQpfZeY 

Jurorom opadły szczęki, Duet Gajda w Mam Talent: https://youtu.be/Rz9U4gEf6fI 

 

 

https://youtu.be/6pTPMq4ZrGw
https://youtu.be/Xej8siZRojY
https://youtu.be/uyfl_iupgQo
https://youtu.be/GxVsDxJEVM0
https://youtu.be/Ey-DIng2lPw
https://youtu.be/FoQKcN6A6lM
https://youtu.be/JIRQYC1FS1c
https://youtu.be/cGqm8wlsSbU
https://youtu.be/JacM8y-rwhw
https://youtu.be/1XX7htmXXIo
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Tylko w 6 krajach świata istnieje prawdziwe równouprawnienie kobiet.                                                                   
Tak wynika z raportu Banku Światowego. 

j 

   

Wzięli pod uwagę: swobodę przemieszczania się, podjęcia pracy, wynagrodzenia, zawieranie małżeństwa, 

posiadania potomstwa, zarządzania majątkiem, działalność biznesową i prawo do emerytury.:  Belgia, 
Dania, Francja, Luksemburg, Szwecja i Łotwa.  Polska ma 93,75 pkt.  Z pełną treścią 

raportu Banku Światowego możecie się zapoznać tutaj.:  https://www.f5.pl/futopia/tylko-w-6-krajach-swiata-istnieje-prawdziwe-rownouprawnienie-kobiet     

https://www.forbes.pl/kariera/tylko-w-szesciu-krajach-na-swiecie-kobiety-maja-rowne-prawa-co-mezczyzni-raport-banku/4egw5he  

W czerwcu 2013 funkcję szefa państwa lub rządu sprawowało 18 kobiet.: królowa Wielkiej Brytanii 
Elżbieta II, Danii Małgorzata II. Prezydent: Ellen Johnson-Sirleaf w Liberii, Cristina Fernández de Kirchner w 
Argentynie, Dalia Grybauskaitė na Litwie, Dilma Rousseff w Brazylii, Atifete Jahjaga w Kosowie, Catherine 
Samba-Panza w Republice Środkowoafrykańskiej, Michelle Bachelet w Chile oraz Marie-Louise Coleiro 
Preca na Malcie. Szef rządu: Angela Merkel w Niemczech, Sheikh Hasina Wajed w Bangladeszu, Kamla 
Persad-Bissessar na Trynidadzie i Tobago, Helle Thorning-Schmidt w Danii, Portia Simpson-Miller na 
Jamajce, Alenka Bratušek w Słowenii, Aminata Touré w Senegalu oraz Laimdota Straujuma na Łotwie.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Kobiety w polityce? Rządy i ugrupowania  

polityczne tworzą mężczyźni. W niektórych krajach nie mają one nawet 
możliwości zabrania głosu. W Japonii, Sekretarz Partii Liberalno-
Demokratycznej zaprosił do obserwacji pięć kobiet, ale nie mają one 
prawa zabierać głosu. Swoje opinie mogą zgłaszać po fakcie do 
sekretariatu partii. Od wielu lat są wykluczane z życia politycznego i 
ekonomicznego.  https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/moda-i-uroda/kobiety-w-polityce-

mog%C4%85-patrze%C4%87-ale-si%C4%99-nie-odzywa%C4%87-tak-to-wygl%C4%85da-w-
japonii/ar-BB1dQ2TA?ocid=msedgdhp    Zobacz też: 257 lat. Tyle czasu potrzeba, aby zniknęła 
różnica wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami   

 

„Kobieta”, słowo to pojawiło się w XVI w. Etymolog polski  Aleksander Brückner wywodzi je od 

słowa kob, czyli chlew, koryto[1]. Kobieta w pierwotnym znaczeniu, to ta, która służy przy korycie, zajmuje 
się chlewem. W neutralnym znaczeniu zaczęto je używać w XVIII wieku[2]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobieta 
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Rodzime kultury Ameryki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzime kultury Afryki: zasada starszeństwa, tak więc starsza kobieta ma pozycję dominującą nad młodym 

mężczyzną. Algierskie plemię Kabylów, w których kobiety są bardzo, a nawet całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn . Kwestia ta zależy bowiem od różnorodnych czynników. W tym konkretnym przypadku znaczenie ma 
wyznawany przez to społeczeństwo islam.

 
Chiny – foto wyrób porcelany   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W wielu społeczeństwach o organizacji 
plemiennej mamy do czynienia z bardzo dobrą 
pozycją kobiety. Taki stan stwierdzono wśród 
Indian Ameryki Północnej.  
Znane są przypadki plemion, w których 
wodzami były kobiety. Wśród Irokezów  władzę 
polityczną faktycznie miały jedynie kobiety, 
tworzyły one bowiem tzw. Radę Kobiet, która 
podejmowała decyzje i wybierała wodza. Kultura 
Apaczów Jicarilla z kolei opierała się na bardzo 
silnej rywalizacji między płciami.  
W okresie pionierskiej kolonizacji wschodniego 
wybrzeża Ameryki Północnej zdarzały się nawet 
nierzadko przypadki ucieczek kobiet osadników 
do Indian, którzy je lepiej traktowali. 

Kobieta z plemienia Apaczów 

 
Dziewczyna chińska całą młodość spędzała w kobiecej części 
ojcowskiego domu, odseparowana od mężczyzn, a gdy osiągnęła 
odpowiedni wiek, jak najszybciej starano się wydać ją za mąż.  
W rodzinie ukształtowanej według konfucjańskich zasad                              
kobieta od dziecka podlegała dyskryminacji,                                              
zajmowała nierównoprawną, podrzędną pozycję.                                                                                            
Matka przygotowywała ją do zamążpójścia, wpajając zasady 
dobrych manier i posłuszeństwa wobec męża i starszych. 

 

 

Małżonka w domu teścia musiała całkowicie podporządkować się woli teściowej. 

Dopiero po urodzeniu syna jej pozycja w rodzinie ulegała poprawie. Jeżeli w ciągu 

kilku lat nie urodziła syna, mąż brał drugą. Sytuacja drugiej żony była jeszcze 

gorsza niż pierwszej. Podlegała ona nie tylko władzy teściowej, lecz również 

pierwszej żony i musiała wykonywać najcięższe kobiece prace.                  

Obecnie jest polityka kontroli urodzin i posiadanie większej ilości dzieci jest 

zakazane, płody płci żeńskiej czesto są zabijane.  



Indie - tradycyjne zasady indyjskie wymagały, by kobiety zachowywały się skromnie,  wychodząc na 

widok publiczny owijały się szalem, a twarz osłaniały woalką. Były zależne od mężczyzn, najpierw od ojca, 
później od męża i syna. Do męża żona zwracała się „panie”, „władco”. W miejscach publicznych szła z nim 
z tyłu, w pewnej odległości. Musiała gotować, zadowalać się jedzeniem resztek, które pozostawił mąż i syn  
a przed położeniem się do łóżka ucałować stopy małżonka. Znany był w Indiach zwyczaj palenia na stosie 
wraz ze zwłokami zmarłego mężczyzny jego żony, w niektórych rejonach praktykowany jeszcze w XIX w. 
Godnym współczucia był  też los wdowy. 

Cywilizacja islamu - kobieta jest zdominowana pod względem ekonomicznym i społecznym 

przez mężczyznę – w razie braku posłuszeństwa mógł ją zabić. W świecie islamu mamy obecnie do 

czynienia z dwoma równolegle zachodzącymi, przeciwstawnymi tendencjami. Tunezja i Turcja, prowadzą 

politykę zmierzającą do poprawy położenia kobiet. W Afganistanie kobiety nie mają praw publicznych. Iran 

jest krajem, gdzie spierają się różne prądy: położenie kobiety jest złe (np. nie ma ona prawa wejść na 

mecz, gdy irańska telewizja transmitowała mecz piłki nożnej między reprezentacjami USA i Iranu, robiła to 

z kilkuminutowym poślizgiem, by w tej zakładce czasowej usuwać ujęcia widowni, na której były kobiety), 

ale z drugiej strony w środowiskach intelektualnych jest podejmowana wyraźna krytyka tego stanu rzeczy. 

Dyskryminacja kobiet przybiera bardzo ostrą postać w krajach Afryki. Przypadek Safiyi Yakubu Hussani, 

skazanej za cudzołóstwo na ukamienowanie przez sąd szariacki, jest jednym z przejawów tej tendencji.  

Kultura grecka - Eurypides, wyraził się, że jeden mężczyzna jest więcej wart niż tysiąc kobiet. 

Platon uważał kobiety za niezdolne do umiłowania idei, a Arystoteles napisał, że kobieta jest 
„uszkodzonym, skarlałym samcem”. Po osiągnięciu dojrzałości fizycznej, około 12, 13 roku życia, 
dziewczęta ateńskie wychodziły za mąż, a wyboru męża dokonywał ojciec. Kobieta pozostawała pod 
„opieką” mężczyzny: najpierw miał nad nią władzę ojciec, potem mąż. Nie posiadała nic; majątku, ani 
prawa dziedziczenia. 

Kultura rzymska - kobiety mogły być osobami sui iuris, jeśli nie miały ojca ani nie żyły w 

małżeństwie cum manu („pełna” forma małżeństwa rzymskiego, w której żona podlega władzy męża lub 
ewentualnie teścia). W takim wypadku przydzielano im jednak opiekuna; opieka prawna nad kobietami 
nazywała się tutela mulierum... 

Kultura zachodnia - przykładano wagę do krewnych po „mieczu” i „kądzieli”, a to powodowało 

ryzyko rozdrobnienia własności ziemi. Chrześcijaństwo widziało w kobiecie źródło zła (ianua diaboli). 
Kobiety były "nieudanymi mężczyznami" (Albert Wielki), ułomnymi, słabymi i podatnymi na podszepty 
Złego. Lista rzeczy, których zabraniano w średniowieczu kobietom zawiera między innymi noszenie 
odkrytych włosów, czy siedzenie podczas uczty między duchownymi.. 

Nowożytność - panowało przekonanie, że to ojciec musi sprawować pieczę nad wychowaniem 

dzieci, bo matka, jako istota słaba i gorsza, może mieć na nie zły wpływ.Napoleoński kodeks cywilny 
pozbawiał kobietę prawa do dysponowania majątkiem, nakazywał całkowite posłuszeństwo mężowi, nie 
pozwalał na rozwód, i ograniczał zdolność kobiet do występowania przed sądem. Postanowienia 
rozpowszechniano przy udziale wojsk zdobywającego Europę. Kobieta nie miała wyższego wykształcenia, 
pracowały chłopki.  W Anglii, aż do 1884 roku istniała możliwość sprzedania własnej żony.Fale ruchów 
feministycznych dążyły do znoszenia nierówności i ograniczeń. USA jako jedyne na świecie osiągnęły stan 
całkowicie takich samych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach menadżerskich i 
kierowniczych, do czego doprowadziła przede wszystkim lawina pozwów sądowych.   

Kobiety w nauce - dominował pogląd, że przyczyną mniejszego udziału kobiet w nauce są ich 

determinizm biologiczny, które miały powodować ich mniejsze zdolności do zajmowania się działalnością 
naukową. Obecnie przeważa pogląd, że podstawową przyczyną są uwarunkowania społeczne, kulturowe i 
religijne, które w różny sposób ograniczają kobietom możliwość zajmowania się działalnością naukową i 
osiągania sukcesów w tej dziedzinie. Kobiety wnosiły swój wkład do rozwoju nauki od najdawniejszych 
czasów, niemniej ich udział nie zawsze był dostrzegany. Historycy zainteresowani tematem naświetlili 
przyczyny tego, a także bariery, które musiały pokonać i strategie, które musiały przyjąć, aby ich prace były 
zaakceptowane przez środowiska naukowe. Te zaś, aż do połowy XIX w., a nawet znacznie później 
okazywały się niejednokrotnie sceptyczne co do możliwości.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiety_w_nauce 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiety_w_nauce


Lista znanych uczonych:  
 
 Acca Larentia (około 634 p.n.e. Rzym) – ginekolożka 

 Aglaonike (Grecja) – astronomka 

 Arete z Cyreny (Grecja) – filozofka i nauczycielka filozofii 

 Ban Zhao (Chiny) – historyczka 

 Enheduanna (około 2354 p.n.e., Mezopotamia) – pierwsza kobieca pisarka w historii literatury 

 Hipparchia (Grecja) – filozof 

 Hypatia z Aleksandrii – matematyczka 

 Periktione (VI w. p.n.e., Grecja) – filozofka, uczennica Pitagorasa 

 Merit Ptah (około 2700 p.n.e., Egipt) – pierwsza lekarka znana z imienia 

 Xi Lingshi (około 2640 p.n.e., Chiny) – legendarna cesarzowa, miała odkryć proces produkcji jedwabiu 

 Theano (Grecja) – filozofka 

 Maria Żydówka (I wiek n.e.) – chemiczka i wynalazczyni 

 Hildegarda z Bingen 

 Herrad 

 Lilovarti (Indie) – matematyczka 

 Sophia Brahe – astronomka 

 Margaret Cavendish – filozofka 

 Maria Cunitz – śląska astronomka 

 Elżbieta Koopman Heweliusz – pierwsza polska astronomka 

 Maria Margarethe Kirch – astronomka 

 Maria Sibylla Merian – entomolożka 

 Elena Cornaro Piscopia – matematyczka i filozofka, pierwsza kobieta, która otrzymała stopień naukowy doktora. 

 Maria Gaetana Agnesi – matematyczka 

 Maria Angela Ardinghelli – fizyczka 

 Eleonora Barbapiccola – filozofka 

 Laura Bassi – fizyczka 

 Clelia Borromeo – filozofka i matematyczka 

 Jane Colden – botaniczka 

 Juana Inés de la Cruz – pisarka i astronomka 

 Émilie du Châtelet – fizyczka 

 Maria Dalle Donne – lekarka 

 Jeanne Dumée – astronomka 

 Sophie Germain – matematyczka 

 Catherine Green – wynalazczyni 

 Caroline Herschel – astronomka 

 Josephine Kablick – paleontolożka 

 Nichole-Reine Lepaute – astronomka 

 Martha Daniell Logan – pisarka-ogrodniczka 

 Anna Morandi Manzolini – anatomka 

 Sybilla Masters – wynalazczyni 

 Cristina Roccati – fizyczka 

 Mary Somerville – fizyczka 

 Jeanne Villepreux-Power – biolożka morska 

 Mary Anning – paleontolożka 

 Anna Atkins – botaniczka i fotografka 

 Hertha Marks Ayrton – matematyczka 

 Sara Josephine Baker – chirurżka 

 Elizabeth Blackwell – lekarka 

 Elizabeth Bragg – inżynier 

 Elizabeth Knight Britton – botaniczka i briolożka 

 Mary E. Britton – lekarka 

 Mary Whiton Calkins – psycholożka i filozofka 

 Annie Jump Cannon – astronomka 

 Cornelia Clapp – zoolożka i biolożka morska 

 Alice Fletcher – etnografka 

 Williamina Fleming – astronomka 

 Kate Gleason – inżynierka 

 Margaret Lindsay Huggins – astronomka 

 Mary Putnam Jacobi – lekarka 

 Dorothea Klumpke – astronomka 

 Zofia Kowalewska – matematyczka 

 Bertha Lamme – inżynierka 

 

Enheduanna[1]; 24-23 w. p.n.e. – księżniczka akadyjska, córka 

króla Sargona Wielkiego, siostra króla Rimusza i być może 

jego następcy, Manisztusu[2], arcykapłanka 

boga Nanny w Ur, poetka tworząca w języku sumeryjskim. 

Znana z zachowanych utworów literackich i wzmianek o 

charakterze historycznym[3]. 

Urodziła się w zamożnej i starożytnej rodzinie weneckiej Cornaro, z której pochodziło 
kilku papieży i kardynałów. Nazwisko „Piscopia” utworzono od nazwy rodowego zamku 
(daru królowej Cypru). Otrzymała od ojca staranną edukację domową. Nauczyła się j.: 
łacińskiego, hebrajskiego, arabskiego, chaldejskiego, francuskiego, hiszpańskiego i angielskiego. 
Uczyła się także filozofii, astronomii, matematyki i teologii. Była również uzdolniona 
muzycznie, grała na harfie, klawesynie i skrzypcach, komponowała i śpiewała.                                      
Na polecenie ojca rozpoczęła studia na Uniwersytecie Padewskim. Była tam w latach 
1672–1678 pierwszą kobietą-studentką teologii. Otrzymała tytuł magistra, a następnie w 
1678 r. stopień doktora filozofii (jako pierwsza kobieta w historii). Do śmierci wykładała 
matematykę na Uniwersytecie Padewskim. Znajduje się tam dziś jej posąg z marmuru. 
Aż do XX wieku żadna inna kobieta nie uzyskała doktoratu na tym uniwersytecie. 
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 Henrietta Leavitt – astronomka 

 Ada Lovelace – matematyczka 

 Lise Meitner – fizyczka 

 Maria Mitchell – astronomka 

 Florence Nightingale 

 Emmy Noether 

 Beatrix Potter 

 Maria Skłodowska-Curie 

 Nettie Stevens 

 Ida Tacke-Noddack 

 Ruth Benedict 

 Margaret Burbidge 

 Rosalind Elsie Franklin  

 Dorothy Crowfoot Hodgkin 

 Grace Hopper 

 Irène Joliot-Curie 

 Esther Lederberg 

 Maria Göppert-Mayer 

 Anna Wierzbicka – lingwistka 

 Barbara McClintock 

 Christiane Nüsslein-Volhard 

 Cecilia Payne-Gaposchkin 

 Chien-Shiung Wu 

 Rosalyn Yalow 

 

Lista laureatek: 
Poniższa lista kobiet nagrodzonych Nagrodą Nobla obejmuje 53 nazwiska kobiet wyróżnionych 
Nagrodą Nobla w latach 1901–2019[7]. W tym czasie nagrodzonych zostało 919 indywidualnych laureatów 
oraz 27 organizacje[8] (wśród nagrodzonych laureatów udział kobiet wynosi 5,8%). Pokojową Nagrodą 
Nobla wyróżnionych zostało 17 kobiet, literacką – 15, w dziedzinie fizjologii lub medycyny – 12, chemii – 5, 
fizyki – 3. Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii wyróżniona zostały dwie kobiety – Elinor 
Ostrom (2009) i Esther Duflo (2019). Jedyną kobietą nagrodzoną dwukrotnie była Maria Skłodowska-
Curie[9].: https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureatki_Nagrody_Nobla   

Zjawisko Matyldy:                                                                                                                                                 
termin opisujący przypadki pomijania udziału kobiet naukowców w pracy badawczo-naukowej i 
przypisywania ich osiągnięć naukowcom mężczyznom.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Matyldy

 

Kultura i nauka - POLSKA 
Polka Maria Curie-Skłodowska otrzymała w 1903 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, a w 1911 – z chemii, 
pozostając do dziś jedyną osobą, która otrzymała Nagrodę Nobla z dwóch różnych dziedzin nauki[116]. 
Natomiast Maria Antonina Czaplicka zdobyła uznanie za sprawą badań prowadzonych na Syberii,1919[117]. 
 

I rząd: Dobrawa Przemyślidka, Jadwiga Andegaweńska, Bona Sforza, Elżbieta Koopman Heweliusz 
 

II rząd: Izabela Czartoryska, Emilia Plater, Emilia Sczaniecka, Irena Kosmowska 
 

III rząd: Maria Curie-Skłodowska, Janina Lewandowska, Irena Sendlerowa, Magdalena Figur 
 

IV rząd: Kalina Jędrusik, Wanda Rutkiewicz, Anna Walentynowicz, Wisława Szymborska.

 

Rosalind Elsie Franklin (1920 - 1958), 

 brytyjska biofizyk i specjalistka w 

dziedzinie rentgenografii strukturalnej, 

współodkrywczyni                                                                      

 podwójnej helisy DNA[1][2], 

doktor na Uniwersytecie Cambridge. 
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Sport - POLSKA 

 Wanda Dubieńska – polska olimpijka (igrzyska w Paryżu w 1924), mistrzyni Polski w szermierce, tenisie i biegach narciarskich. 

 Halina Konopacka – lekkoatletka, dyskobolka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska (igrzyska w Amsterdamie w 1928). 

 Stanisława Walasiewiczówna[a] – lekkoatletka w biegach sprinterskich i skoku w dal, mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata. 

 Jadwiga Wajsówna – lekkoatletka, medalistka olimpijska. 

 Jadwiga Jędrzejowska – tenisistka, zwyciężczyni mistrzostw Francji w grze podwójnej z 1939 roku, wielokrotna mistrzyni Polski.  

 Irena Szewińska – siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich oraz dziesięciokrotna medalistka mistrzostw Europy   
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Polki wszech czasów                                                  
Muzeum Historii Polski i Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”  - plebiscyt na Polkę Wszech Czasów:  
1. Dobrawa (Dąbrówka, zm. 977 r.) - córka czeskiego księcia, żona Mieszka I, matka Bolesława Chrobrego; odegrała istotną rolę 
w przyjęciu chrześcijaństwa przez męża i jego poddanych. 
2. Św. Jadwiga Andegaweńska (ok. 1373-99) - królowa, pierwsza kobieta na polskim tronie, żona wielkiego księcia Władysława 
Jagiełły, dzięki niej Litwa zawarła z Polską unię i stała się państwem chrześcijańskim; przyczyniła się do odnowienia Akademii 
Krakowskiej, była opiekunką szpitali, kościołów i wszystkich potrzebujących. 
3. Bona Sforza (1494-1557) - królowa, włoska żona króla Zygmunta Starego, dążyła do wzmocnienia władzy królewskiej i 
poprawy międzynarodowej pozycji Polski; propagowała kulturę włoskiego renesansu, obyczajów i potraw. 
4. Marysieńka Sobieska (Maria Kazimiera Ludwika de la Grange d’Arquien, 1641-1716) - francuska żona króla Jana III Sobieskiego. 
5. Izabela Czartoryska (1764-1835) - mecenas sztuki, pisarka, kolekcjonerka, otworzyła pierwsze polskie muzeum w Puławach z 
pamiątkami po wielkich Polakach. 
6. Emilia Plater (1806-31) - bohaterka narodowa Polski, Litwy i Białorusi; kapitan Wojska Polskiego, walczyła w powstaniu 
listopadowym. 
7. Helena Modrzejewska (1840-1909) - aktorka o międzynarodowej sławie, znakomita zwłaszcza w rolach tragicznych; jedna z 
najpiękniejszych kobiet swojej epoki. 
8. Maria Konopnicka (1842-1910) - poetka, nowelistka, publicystka, tłumaczka, autorka „Roty”, jednej z najważniejszych polskich 
pieśni patriotycznych. 
9. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) - wybitna uczona, najsłynniejsza polska przedstawicielka nauki, fizyk, chemik, 
odkrywczyni radu i polonu, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, rzeczniczka niepodległości Polski; inicjatorka budowy Instytutu  
Radowego w Warszawie; jako pierwsza nie-Francuzka pochowana w paryskim Panteonie, wspólnie z mężem Piotrem Curie. 
10. Pola Negri (Apolonia Chałupiec, 1896-1987), gwiazda kina niemego, do dziś najbardziej znana na świecie polska artystka. 
11. Halina Konopacka (1900-89), lekkoatletka, jako pierwsza zdobyła dla Polski złoty medal olimpijski; w 1939 r. wzięła udział w 
ewakuacji złota Banku Polskiego do Francji. 
12. Hanka Ordonówna (Maria Anna Pietruszyńska-Tyszkiewicz, 1902-50), piosenkarka, aktorka, tancerka, autorka wierszy i 
piosenek, jedna z największych gwiazd polskiego kina przedwojennego; ocaliła od śmierci tysiące „tułaczych dzieci” polskich, 
wywiezionych w czasie wojny do ZSRR, otwierając dla nich w innych krajach polskie domy opieki, dając możliwość leczenia i 
nauki; zmarła w Bejrucie, pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach (1990 r.). 
13. Irena Sendlerowa (1910-2008) - pielęgniarka, działaczka społeczna, w czasie II wojny światowej jako członkini Rady Pomocy 
Żydom „Żegota” uratowała ok. 2500 żydowskich dzieci. 
14. Elżbieta Zawacka ps. Zo (1909-2009) - w latach okupacji kurierka komendy Głównej Armii Krajowej, jedyna kobieta wśród 
cichociemnych; po wojnie pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, generał brygady Wojska Polskiego. 
15. Jako kandydatkę internauci dołączyli do konkursu św. Urszulę Ledóchowską (1865-1939) - zakonnicę, założycielkę 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, pedagoga, rzeczniczkę niepodległości Polski, opiekunkę i 
wychowawczynię polskich dziewcząt w Petersburgu (1910-14), potem w Szwecji i w Danii, współpracującą również wtedy z 
Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, zawiązanym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza; była organizatorką prowadzonej od 
1920 r. przez Siostry Urszulanki szkoły i dużej placówki wychowawczej dla dziewcząt w Pniewach k. Poznania; beatyfikowana w 
Poznaniu (1983 r.) oraz kanonizowana w Rzymie (2003 r.) przez Jana Pawła II. 

 

Głosowanie:  
I miejsce - Maria Skłodowska-Curie - 3618 głosów. 
II miejsce - Elżbieta Zawacka ps. Zo - 2964 głosy. 
III miejsce - Irena Sendlerowa - 2479 głosów.                                                                                                                                                       

Św. Urszula Ledóchowska - 1221 głosów;                                                                                                                                                                              
Św. Jadwiga Andegaweńska królowa Polski - 929 głosów;                                                                                                                                                                                              
Izabela Czartoryska - 550 głosów;                                                                                                                                                                                          
Pola Negri - 523 głosy;                                                                                                                                                                                                        
królowa Bona - 468 głosów;                                                                                                                                                                                  
Maria Konopnicka - 394 głosy;                                                                                                                                                                                                                      
Emilia Plater - 314 głosów;                                                                                                                                                                                  
Dobrawa (Dąbrówka) - 264 głosy;                                                                                                                                                                  
Helena Modrzejewska - 230 głosów;                                                                                                                                                                                                                       
Halina Konopacka - 196 głosów;                                                                                                                                                                                                           
Hanka Ordonówna - 178 głosów;                                                                                                                                                                                                                             
Marysieńka Sobieska - 108 głosów. 

 



M A D K A : 
Madka – młoda matka, która niedawno urodziła dziecko w celu pozyskania świadczeń socjalnych. Stara się o dziecko tylko dlatego, że jej koleżanki z pracy 
także są w ciąży. Przyjmuje się, że pierwsze madki pojawiły się wraz z wprowadzeniem programu 500+. Zasiłek obudził z głębokiego snu roszczeniowe 
kobiety, które zaczęły domagać się wszystkiego, nie oferując nic w zamian. Socjologowie uważają jednak, że pierwsze madki pojawiły się już za komuny. 
Cwane ciężarne kobiety korzystały z tego, że zakłady pracy oferują im programy socjalne a kolejkowicze przepuszczali je na sam początek kolejki. Bycie 
ciężarną kobietą lub świeżo upieczoną matką cieszyły się licznymi przywilejami od państwa i społeczeństwa. Po zmianach ustrojowych proto-madki dzięki 
szantażom emocjonalnym i feministkom zachowały większość swoich praw. Kobiety wygrywały wszystkie sprawy rozwodowe, żyły na koszt podatników i 
byłych mężów oraz psuły swoje dzieci (szczególnie córki). Niektórzy uczeni sugerują, że za madki należy uznawać tylko ze zepsute córki. Cechy madki:  

 Mówi podniosłym głosem, jakby chciała zaakcentować, że jej mąż jest z zawodu dyrektorem. 

 Wychowuje swoje dziecko bezstresowo. 

 Wpycha się na początek kolejki w supermarkecie. 

 Nie ma matury. 

 Dla niej ortografia to potoczna nazwa autostrady A2. 

 Przenosi swoje dziecko do innej szkoły, byle jej były mąż miał utrudniony kontakt ze swoją pociechą. 

 Utrzymuje się z 500+, alimentów i chwilówek. 

 Na swoje dziecko mówi bombelek. 

 Myśli, że słowa „proszę” i „daj” są synonimami. 

 Nazywa swoje dziecko światowym imieniem (Brajan, Dżesika, Dżastin, Dżeronimo-Martin, Wanessa). 

 Nie kupuje biletów i ma pretensje do kontrolerów. 

 Zostawia po sobie bałagan. 

 Przesiaduje namiętnie na forach młodych matek, co rekompensuje jej brak życia towarzyskiego. 

 Ale przede wszystkim: dla niej wychowanie dziecka jest pracą, za którą powinno jej się płacić. Nawet jeśli w ciągu 12 godzin opieki nad dzieckiem 10 
spędza oglądając seriale paradokumentalne. 

Pieluszkowe zapalenie mózgu 
Wiele madek po urodzeniu dziecka cierpi na pieluszkowe zapalenie mózgu. Objawia się ona głównie poprzez zaburzenia pracy mózgu kobiet wynikające z 
natłoku informacji o wychowywaniu niemowlaków pochodzących z gazetek dla matek, portali społecznościowych, forów internetowych i od innych 
chorych kobiet. Chora madka wykazuje wówczas ogromną nadopiekuńczość, skupia całą uwagę na swoim dziecku oraz testuje na nim wszelkiego rodzaju 
metody wychowawcze. Pieluszkowe zapalenie mózgu objawia się: 

 problemami z pamięcią; 

 nadmiernym zdenerwowaniem; 

 agresją po usłyszeniu takich słów jak: bachor, nierób, paskudne dziecko, śmierdzące pieluchy itp.; 

 skupianiu się wyłącznie na dziecku; 

 zakupoholizmem (szczególnie na widok Bobofrutów). 
Sama chora może skutecznie ukrywać w/w objawy. Niemniej, jeśli madka pochwaliła się w internecie, że jej dziecko zrobiło 
pierwszą kupkę/pierwsze siusiu/,czy zrobiło cokolwiek, czego zamieszczenie na portalu społecznościowym jest szczytem głupoty, to już wiadomo, że chora 
jest w stadium zaawansowanym. https://nonsa.pl/wiki/Madka

 

Matka (mama) – kobieta będąca rodzicem dziecka. Matką nazywa się kobietę, która jest związana ze swoimi 

dziećmi, które mogą, ale nie muszą być jej biologicznym potomstwem. Zatem, w zależności od kontekstu, kobiety mogą być uważane za matki z 
racji urodzenia lub wychowywania dziecka, dostarczenia komórki jajowej do zapłodnienia, lub jakiejś ich kombinacji. Są to warunki umożliwiające 
sprecyzowanie pojęcia macierzyństwa lub stanu bycia matką. Kobiety, które należą do trzeciej i pierwszej kategorii, zazwyczaj objęte są pojęciami 
„rodzona matka” lub „matka biologiczna”, niezależnie od tego, czy dana osoba kontynuuje wychowywanie dziecka. W związku z tym kobieta, która 
spełnia tylko drugi warunek, może być uznana za matkę adopcyjną, a ta, która spełnia tylko pierwszy lub tylko trzeci warunek, za matkę zastępczą. 
W prawie rodzinnym matka jest wstępną krewną pierwszego stopnia w linii prostej, od którego dziecko pochodzi bezpośrednio. W genealogii matkę 
i dziecko łączy filiacja, a matkę z ojcem łączy koicja. W j. potocznym matką nazywa się czasem także teściową. Matka wychowująca dzieci z 
poprzedniego małżeństwa swego męża to macoch

 

Biologiczna matka: gdy kobieta zachodzi w ciążę po tym, jak komórka jajowa zostanie zapłodniona. Płód 

rozwija się z żywej zygoty i powstaje zarodek, w macicy kobiety, a gdy płód jest wystarczająco rozwinięty, rodzi się człowiek. U ludzi, ciąży trwa 
zazwyczaj około 9 miesięcy, jednak nie zawsze tak jest, ponieważ niektóre dzieci rodzą się przedwcześnie lub z opóźnieniem. 
Silna emocjonalna więź matki z dzieckiem, związana m.in. z działaniem układu nagrody, powstała w wyniku długiej ewolucji. Zapewnia trwałość 
rodzin i innych grup społecznych.

 

Świadome macierzyństwo – kobieta, wraz ze swoim partnerem, powinni w sposób 

racjonalny sterować swą płodnością, decydując się na posiadanie dzieci w liczbie adekwatnej do warunków materialnych, w momencie 
niezakłócającym ich funkcjonowania w społeczeństwie, w okresie optymalnym fizjologicznie (18-35 lat), a kolejne ciąże nie powinny następować 
zbyt szybko po sobie. Kwestia planowania potomstwa w świadomym macierzyństwie nadal pozostaje sprawą kluczową. Teoretycznie kobieta może 
urodzić 20-30 dzieci. Jeśli tak się nie dzieje, to m.in. dlatego, że stosuje się metodę kontroli urodzeń. Wśród osób propagujących idee świadomego 
macierzyństwa z wykorzystaniem metod naturalnych duży wpływ miała działalność naukowa prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

[7]
. 
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Media przedstawiają wspaniałe historie par, które zostały rodzicami dzięki surogacji. 
Jednak te publikacje są reklamą organizacji, które zarabiają ogromne pieniądze na 
macierzyństwie zastępczym. Wiele osób nie wie, że kobiety, które w przeszłości były 
surogatkami, teraz cierpią pod względem fizycznym i psychicznym. To cierpienie 
znam doskonale ponieważ sama byłam altruistyczną surogatką. Istnieją dwa rodzaje 
surogatek – altruistyczna i komercyjna. Altruistyczna surogatka zgadza się na 
urodzenie dziecka dla obcej osoby lub pary za darmo, a komercyjna robi to za 
pieniądze. Zaszłam w ciążę przy zastosowaniu sztucznego zapłodnienia in vitro i 
urodziłam bliźniaki, których materiał genetyczny należał do ich biologicznych 
rodziców... 

Surogactwo okazało się najbardziej upokarzającym i okropnym przeżyciem, które 
doświadczyłam w swoim życiu. Przez dwa lata leczyłam się w szpitalu 
psychiatrycznym na Zespół Stresu Pourazowego. Oprócz tego poród spowodował 
liczne komplikacje zdrowotne (między innymi niekontrolowanie czynności 
fizjologicznych), z którymi zmagam się każdego dnia. Obawiam się, że zażycie tak 
ogromnej ilości hormonów syntetycznych sprawi, że w przyszłości zachoruję na 
nowotwór piersi lub nie będę mogła karmić piersią kiedy znowu urodzę następne 
dziecko. 

Obecnie jestem zagorzałym przeciwnikiem surogactwa. Kobiety, które zgadzają się 
na macierzyństwo zastępcze narażają własne zdrowie, zarówno fizyczne i psychiczne, 
po to, aby obce osoby mogły spełnić własne kaprysy macierzyństwa lub ojcostwa. 
Uważam, że ta nieludzka praktyka powinna być zakazana we wszystkich krajach. 
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