
FISZKA
KOBIETA

NR 11 MARZEC 2022

PIONIERKA

Cena: jeden uśmiech :)

SIŁA

CZUŁOŚĆ

REPORTAŻ



Marzec: miesiąc nierozerwalnie związany z
kobietami. Mówi się, że "za każdym sukcesem
wielkiego mężczyzny stoi wyjątkowa kobieta" i to
prawda ;-). BKR też jest kobietą i to niejedną.
Przygotowując nowy numer podśpiewywałyśmy
"Jestem kobietą/ wodą, ogniem, burzą, perłą na
dnie/ wolna jak rzeka/ nigdy, nigdy nie poddam
się!" Żadne tam z nas "puchy marne i wietrzne
istoty". Dzięki nam świat jest pełniejszy, piękniejszy,
a Norbi odjeżdża daleko i na nic mu lód i
pokrzywy...  Gdy trzeba jesteśmy eteryczne, innym
razem zakasujemy rękawy i działamy. Przecież
jesteśmy kobietami pracującymi i żadnej pracy się
nie boimy, co widać po naszych działaniach!
W nowym numerze "Fiszki" piszemy o książkach,
których bohaterkami są kobiety silne, zdolne,
ciekawe świata. Pionierki, które nie dawały sobie w
kaszę dmuchać i mogą nauczyć nas wiele. Zatem
Panie, Panowie, miłej lektury z półki, której nasz
wieszcz narodowy, by raczej nie odwiedził w
Bibliotece.
 

BKR ODSŁONA JEDENASTA



Amy Stewart "Dziewczyna z rewolwerem".

Prosta sprawa o naprawienie
powozu uszkodzonego przez
właściciela fabryki zakończyła
się w sposób, którego nikt nie
mógł przewidzieć. Zadufany w
sobie mężczyzna nie miał
zamiaru dyskutować z
samotnymi kobietami i nie
poczuwał się absolutnie do 

winy. Nie wiedział tylko jednego: że Constance
Kopp nie odpuści. Nie da się zastraszyć, a wobec
bezsilności i bezczynności szeryfa weźmie sprawę
w swoje ręce i sama wymierzy sprawiedliwość.
Amy Stewart lekkim piórem przypomniała światu o
pierwszej kobiecie szeryfie w Stanach
Zjednoczonych. Przedstawione na kartach
wydarzenia miały miejsce naprawdę, a Constance
stała się legendą, z którą warto się zapoznać. 
Wciągająca, burząca stereotypy opowieść o
odwadze, nieustępliwości kobiet, ich sile oraz
szukaniu swojego miejsca na świecie. 



Jojo Moyes "Światło w środku nocy"

Alice marzyła o ciekawym życiu, które nie
przypomina pełnych nudy i rutyny dni panienki na
wydaniu. Niezrozumiana przez rodziców i pragnąca
więcej, wierzyła, że u boku męża znajdzie szczęście.
Szybki ślub i przeprowadzka do Stanów
Zjednoczonych. Nowe życie pachniało przygodą, ale
jakie było rozczarowanie bohaterki, gdy okazało się,
że mąż jest daleki od ideału, a surowe zasady teścia
są niemal więzienne. W akcie buntu Alice wstąpiła w
szeregi konnych bibliotekarek, co stało się punktem
zwrotnym w jej życiu. 
Jojo Moyes po raz kolejny opowiada o miłości,
buncie oraz niezależnych kobietach. Przywołuje
również instytucję konnych
bibliotekarek, które odegrały
nieocenioną rolę w walce z
analfabetyzmem oraz
szerzeniu oświaty na terenie
Stanów Zjednoczonych.
Kobiety te pracowały ponad
siły, dwoiły się i troiły, walcząc
z męskimi uprzedzeniami, by
zmienić świat na zawsze.



Frances Larson "Pionierki. Maria Czaplicka i
nieznane bohaterki antropologii. 

Maria Czaplicka opisała ludy
Syberii i przetrwała iście
ekstremalną wyprawę. Catherine
Routledge z mężem prowadziła
badania na Wyspie
Wielkanocnej. Barbara Freire-
Marreco wiernie oddała zwyczaje
i życie Indian Pueblo, choć
zarzuciła naukową karierę dla 

rodziny. Beatrice Blackwood udała się aż do Nowej
Gwinei, by prowadzić swoje obserwacje.
Zafascynowana pracą brata Winifred Blackman
robiła wszystko, by wyjechać do Egiptu. Wracała do
niego przez lata, by stać się ekspertką od Fellahów.
Studentki antropologii przecierały szlaki dla kobiet
pragnących studiować i prowadzić badania. Jako
pierwsze wykładały, zdobywały granty na wyprawy.
Walczyły z uprzedzeniami, brakiem wiary w ich
możliwości. Z wielkim trudem walczyły o minimalne
fundusze, kiedy ich koledzy nie musieli się martwić
o wydatki i dofinansowania. Poznajcie niezwykłe
kobiety, które nie zrażały się przeciwnościami losu i
patriarchatem.



Joanna Kończak "Kobiety. Badaczki,
czempionki, awanturnice" ilustr. Karolina
Matyjaszkowicz. 

Córka George'a Byrona była wybitną matematyczką,
która opracowała algorytm podobny do tych
używanych w komputerach. Rokeya Sakhawat
Hossain mimo uprzedzeń edukowała się i założyła
pierwszą w Indiach szkołę dla dziewcząt. Mary Ann
Evans zwano Nieustraszoną Nadią - była kaskaderką
w indyjskim przemyśle filmowym. Virginia Apgar
stworzyła rewolucyjną skalę oceny zdrowia dziecka.
Tu Youyou opracowała z zespołem lek na malarię,
choć nie podpisano jej pod badaniami. Wangari
Maathai otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za
działania na rzecz środowiska w Afryce. Sonita
Alizadek stworzyła protest song przeciwko
wydawaniu za mąż nieletnich
i młodych kobiet. 
Joanna Kończak przedstawia
krótkie życiorysy najbardziej
niezwykłych i nie zawsze
znanych nam kobiet, które
zasłynęły na świecie siłą,
intelektem, charyzmą. Na
uwagę zasługują nie tylko
historie, ale piękne ilustracje. 



Christian T. Miller, Ken Armstrong,
“Niewiarygodne”. 

 
Polski tytuł tego reportażu,
chociaż inny od tytułu oryginału
(„A False Report”), jest
nadzwyczaj trafny. Za
niewiarygodne bowiem uważa się
zeznania zgwałconych kobiet. I
czyż to nie jest niewiarygodne, że
ofiara gwałtu zostaje poddana
powszechnemu ostracyzmowi?

Czy to nie jest niewiarygodne, że seryjnego gwałciciela
udało się schwytać dopiero po kilku latach – ba, że w
ogóle udało się powiązać przypadki z różnych lat i
stanów? I wreszcie, czy to nie jest niewiarygodne, że
dwie policjantki z sukcesem przeprowadziły
dochodzenie w sprawie człowieka, który zacierał
niemal wszystkie ślady? Christian T. Miller i Ken
Armstrong opisali śledztwo w sprawie gwałtu na
osiemnastoletniej Marie w artykule, który zdobył
Nagrodę Pulitzera, a następnie rozwinęli go do
formatu pełnej książki. Netflix nakręcił na jej
podstawie miniserial. Wszystko warte jest polecenia.
BKR kilkakrotnie kręciło głową z oburzeniem, 



Ach, rad! Cóż to za wspaniały specyfik! Proszę,
napijcie się Radithoru, wody z radem – doda sił i
energii, pomoże wyleczyć impotencję, polecany do
picia codziennie! A może panie zechcą spróbować
produktu Tho-Radia? Poprawia wygląd cery i usuwa
zmarszczki! Czy to państwa szokuje? Przed II wojną
światową uważano rad za cudowny pierwiastek.
Jednym z jego zastosowań była farba
luminescencyjna, którą malowano m.in. tarcze
zegarków. A konkretniej rzecz ujmując, do tak
precyzyjnej pracy zatrudniano młode kobiety.
Zapewniano je, że farba z radem jest nieszkodliwa, 

Kate Moore, „Radium Girls: Mroczna historia
promiennych kobiet Ameryki”.

następnie instruowano, żeby
końcówki pędzelków
prostowały w ustach, po
prostu śliniąc. Zachwycone
pracownice malowały sobie
farbą paznokcie i twarze, żeby
potem świecić w ciemności.Jak
można się domyślać, skutki 

mamrocząc  pod nosem „Nie do wiary…”.



były opłakane. Kate Moore ze szczegółami opisuje
powstanie nowej mody na rad, jego wykorzystanie
przemysłowe, pracę kobiet, a następnie proces,
który wytoczyły swoim pracodawcom, już chore i
umierające. Wstrząsająca lektura.

Janet Evanovich, „Po pierwsze dla pieniędzy” (w
nowszym wydaniu: „Jak upolować faceta: po
pierwsze dla pieniędzy”).

 

A po tych wszystkich ciężkich
tematach – odmóżdżacz.
Mówimy serio. Kolejne książki z
łowczynią nagród Stephanie
Plum są jak odcinki serialu
spod znaku guilty pleasure.
Może i to jest głupawe, ale
czyta się piorunem, 

a momentami człowiek się nawet uśmiecha ;).
Stephanie Plum ma masę rachunków do
zapłacenia, chomika do wykarmienia i problemy z
pracą. Zmusza więc swojego kuzyna Vinny`ego
(jesteśmy w New Jersey, panie i panowie, tu 



koneksje rozciągają się szeroko, jak grzybnia), by
odpalił jej zlecenie w ramach swojej firmy
poręczycielskiej. Jeśli jakiś delikwent nie stawi się
przed sądem w wyznaczonym terminie, zadaniem
Stephanie jest go schwytać i dostarczyć policji.
Dołóżmy do tego jeszcze sercowe dylematy
(swojski glina Morelli czy tajemniczy łowca nagród
zwany Komandosem?), masę pecha, niesforną
babcię Mazurową i mamy składniki każdego
kolejnego tomu o kobiecie dla kobiet. Jako się
rzekło, odmóżdżacz :).


