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1. By nie odeszły w mrok zapomnienia: udział kobiet 
polskich w II wojnie światowej (1976) 
Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w 
Warszawie, 26-27 kwietnia 1971 r. przez Zarząd Główny 
Ligi Kobiet, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 
oraz Wojskowy Instytut Historyczny [www.suwalki-bp. 
sowwwa.pl]

2. Matusowa B., Na partyzancki poszły bój ...  (1976)
W książce przedstawione zostały role i udział kobiet-
ludowczyń w pracach konspiracyjnych i walkach 
partyzanckich prowadzonych z okupantem w czasie 
II wojny światowej. Zwłaszcza tych kobiet-patriotek, 
które, “kierowane wolą walki o wolność Polski, nie tylko 
pojedynczo, lecz zbiorowo, w zwartych szeregach swej 
własnej, jedynej w podziemnej Polsce organizacji kobiecej 
o tak szerokim zasięgu i tak ambitnych zadaniach i celach 
— Ludowym Związku Kobiet z jego Wydziałem Sanitarnym 
Zielonym Krzyżem „na partyzancki poszły bój...” [www.
antykwariatmole.abc24.pl].

3. Cergowska G., Matki partyzantów (1982)
Genowefa Cergowska (ur. 1917 r. w rodzinie chłopskiej na 
Lubelszczyźnie), wiciarka 
i słuchaczka Ignacego Solarza w WUO na Gackiej Górce w 
czasie okupacji była przewodniczącą Ludowego Związku 
Kobiet Okręgu Lubelskiego i członkiem komendy BCH tego 
Okręgu. A po wojnie w latach 50. była więziona przez UB. 
Po zwolnieniu pracowała w spółdzielczości i pisała artykuły 
o gospodarce i wychowaniu do prasy ludowej. Napisała 

książkę o tematyce partyzanckiej z czasów okupacji, która 
opisuje także udział wiejskich kobiet w ruchu oporu [http://
zielonysztandar.com.pl].

4. Wawrzykowska-Wierciochowa D., By dla wszystkich 
świeciło słońce ... : opowieści o prawdziwym życiu 
niezwykłych kobiet (1989)
W książce zawarte są życiorysy wielu kobiet szczególnie 
zaangażowanych w pracy społeczno-oświatowej. Ich lata 
młodzieńcze upływały w atmosferze zagrożenia polskiej 
wspólnoty narodowej, która niewątpliwie przyczyniła się 
do kształtowania podstaw głębszej świadomości. Potrafiły 
one łączyć cele osobiste z interesem ojczyzny, narodu, ludu 
czy własnej klasy społecznej, angażując się w działalność 
charytatywną, patriotyczną, społeczną i kulturalno-
oświatową [Ł. Kabzińska, Z tradycji polskiego wolontariatu 
– idee i praktyka].
 
5. Ockrent Ch. (red.), Czarna księga kobiet, (2007)
Wydana we Francji w 2006 roku Le livre noir de la condition 
des femmes to wstrząsający raport ponad 40 autorów o 
sytuacji kobiet na świecie i pierwsza tego rodzaju publikacja 
w Polsce. Czarna księga kobiet, złożona z artykułów, 
raportów, świadectw międzynarodowego zespołu autorów. 
To pierwsza publikacja ukazująca tak szeroki przekrój 
problemów związanych z sytuacją kobiet we współczesnym 
świecie. Jak pisze we wstępie Sandrine Treiner: Ta książka nie 
jest listą skarg, ale wręcz przeciwnie: wyrazem determinacji 
[lubimyczytac.pl].

6. Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta i praca : wiek 
XIX i XX : zbiór studiów (2000) 
Zbiór studiów analizujących różne aspekty pracy zawodowej 
kobiet na przełomie XIX 
i XX w. (sytuacja na rynku pracy, warunki w miejscu pracy, 
relacje między kobietami 
i mężczyznami tamże). Istotne rozważania na temat oceny 
pracujących kobiet przez opinię społeczną [www.dig.pl].

7. Żarnowska A., Szwarc A.(red.), Kobieta i małżeństwo : 
społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : 
zbiór studiów (2004)
Kolejny (VIII) tom serii, wydawanej przy współpracy 
Instytutu Historycznego UW, tym razem poświęcony 
problematyce małżeńskiej. Autorzy zastanawiają się w nim 
nad wzorcami męża i żony w II Rzeczypospolitej, omawiają 
m.in. okres przygotowania do małżeństwa w różnych 
środowiskach i warstwach społecznych, zachowania w 
kurortach i uzdrowiskach, a także rolę męża i żony w 
wiktoriańskiej Anglii [www.dig.pl].

8. Milska-Wrzosińska Z., Bezradnik : o kobietach, 
mężczyznach, miłości, seksie i zdradzie (2003)
Z wielką przyjemnością, inteligentnie i taktownie demaskuje 
oraz rozświetla zawstydzające obszary naszej niedojrzałości, 
tak jak się ona przejawia w naszych damsko-męskich 
relacjach. żywa, nasycona ciepłym sarkazmem narracja 
pozwala Czytelnikowi łatwiej przyswoić trudne oceny 
autorki. Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, którym 
autorka, chcę wierzyć, że powodowana współczuciem, 
niczego nie oszczędza. Świetna książka dla kobiet i mężczyzn 
[lubimyczytac.pl].



9. Żarnowska A., Szwarc A.(red.), Kobieta i rewolucja 
obyczajowa : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : 
wiek XIX i XX : zbiór studiów (2006)
Kolejny tom jednej z najbardziej poczytnych serii 
Wydawnictwa DiG obejmuje zagadnienia związane z 
obyczajowymi kontekstami samotn ości, załamaniem się 
tradycyjnych wzorów obyczajowości seksualnej w wyniku 
powstania styczniowego i wojen światowych, społecznymi 
próbami dyscyplinow ania seksualności, wzorcami i 
stereotypami seksualności w świadomości społecznej [www.
dig.pl].

10. Kobiety polskie (1986)
Praca zbiorowa. Zbiór artykułów na temat kobiet, m.in. rola 
kobiety w rodzinie, czy aktywność zawodowa.

11. Gutowska L., Dama się nie certoli (1994)
„Plotkowanie to najbardziej angażujący emocjonalnie 
kontakt z bliźnim. Właściwie to bardziej przyjemność 
zmysłowa. Przypomina objadanie się ciastkami z kremem. 
Pyszne i absolutnie szkodliwe.” – cytat z książki. W dowcipny 
sposób autorka przedstawia nam zasady savoir-vivru. 
Książka zawiera felietony jak zachowywać się w różnych 
sytuacjach.

12. Zaworska H.(oprac.), Kobiety portret własny : przez 
autorki współczesne stworzony (1988) 
W książce znajdują się utwory bądź fragmenty prozy takich 
autorek jak: Hanna Borowska, Maria Dąbrowska, Kazimiera 
Iłłakowiczówna, Urszula Kozioł, Kuncewiczowa Maria, 
Bogusława Latawiec, Zofia Nałkowska, Maria Nurowska.

13. Godlewska K., (oprac.), Strofy kobiet o kobietach : 
antologia (1984)
Wybór wierszy polskich poetek, m.in. Haliny Poświatowskiej, 
Anny Świrszczyńskiej, Wisławy Szymborskiej, Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, 
Anny Kamieńskiej, Małgorzaty Hillar [lubimyczytac.pl].

14. Hajczuk A. R., W cieniu kwitnących kobiet (1982) 
Tomik poezji miłosnej, poezji o kobietach.

15. Marciniak R., Kobieta modli się do swego mężczyzny  
(1981)
Tomik poezji.

16. Szymański K.R.(oprac.), Ta jedyna : aforyzmy, 
powiedzonka i przysłowia o kobiecie (1986)
O kobiecie pisano różnie, często subiektywnie, z miłością 
i wielkim uczuciem, ale także zgryźliwie i z sarkazmem! 
Przypisywano jej wszelkie dobro i zło... bo kobieta jest 
tajemnicą. Prezentowany wybór zawiera około dwóch 
tysięcy powiedzonek na ten pasjonujący temat. Ponad 
czterystu, głównie mężczyzn - pisarzy, filozofów, artystów 
mniej lub bardziej znanych - powiedziało, co myślą o 
kobiecie [lubimyczytac.pl].

17. Chmielewska J., Przeciwko babom! (2005)
Zważywszy, iż zaistniało i pogłębia się zjawisko nie tylko 
szkodliwe, ale zgoła przerażające, zważywszy, iż przyczyną 
zjawiska jest absolutna paranoja, jaka opętała kobiety, 
zważywszy, iż skutek ich bezrozumnych szaleństw (w 
dodatku pozbawionych metody) rychło może okazać 
się zgubą ludzkości, czuję się zmuszona przeciwdziałać 
katastrofie bodaj słowem pisanym, skoro inaczej się ni da. 
Stąd niniejszy utwór [www.granice.pl]

18. Lipsitz Bem S., Męskość - kobiecość : o różnicach 
wynikających z płci (2000)
Książka Sandry Lipsitz Bem to studium zagadnień 
dotyczących płci i rodzaju. Autorka, będąca teoretykiem 
feminizmu, przybliża czytelnikowi sposób, w jaki kategorie 
kulturowe konstruują i ograniczają rzeczywistość społeczną. 
W kulturze masowej oraz w psychice jednostek zakorzenione 
są stereotypy, na podstawie których dokonujemy podziału 
świata na męski i kobiecy. Świat mężczyzn cechuje siła, 
niezależność, szorstkość, aktywność, natomiast świat kobiet 
- słabość, uległość, subtelność i pasywność [medbook.com.
pl]

19. Buffaloe R., Stres i kobiety : skuteczne metody walki i 
przezwyciężania (2016)
Renate Buffaloe, autorka książki, pomoże znaleźć przyczyny 
Twego stresu, czyli zrobić pierwszy krok do odprężenia 
ciała i duszy. Pokazuje na konkretnych przykładach, jakie 
skutki w życiu niesie ze sobą pozytywne przezwyciężenie 
stresu w sytuacjach kryzysowych kobiety, związanych m.in. 
z życiem zawodowym, wychowaniem dzieci, świadomym 
macierzyństwem, menopauzą, seksualnością w wieku 
dojrzałym. Omawia ponadto formy walki ze stresem oraz 
podpowiada, jak skutecznie sobie z nim radzić [www.empik.
com]



20. Friday N., Mój tajemny ogród : marzenia seksualne ko-
biet (1992)
Gdy w 1973 roku Nancy Friday opublikowała swoją pierwszą 
książkę o fantazjach seksualnych kobiet, Amerykanie 
zgodnie orzekli, że wszystkie te historie po prostu zmyśliła, 
gdyż kobiety, jak wiadomo, żadnych fantazji seksualnych nie 
mają. A jednak jej książki zyskały wielką popularność i w 
końcu patriarchalny świat pogodził się z faktem, że i kobiety 
są gorącymi, seksualnymi kocicami, które potrafią wymyślać 
najbardziej wyuzdane historie [seksualnosc-kobiet.pl]

21. Kaschack E., Nowa psychologia kobiety : podejście 
feministyczne (2001)
Książka ta traktuje o codziennych życiowych 
doświadczeniach kobiet, o związku między społeczną 
koncepcją płci a najgłębszymi odczuciami i przemyśleniami, 
radościami i smutkami każdej bez wyjątku kobiety. O 
dorastaniu, stawianiu się dziewczyną, a potem kobietą odraz 
towarzyszącym tym procesom problemach i sposobach 
radzenia sobie z nimi [lubimyczytac.pl].

22. Kofta K., Jak zdobyć, utrzymać i porzucić mężczyznę 
(1992)
Być z kimś czy nie być? To pytanie zadają sobie miliony kobiet 
na całym świecie. Czy wolisz starego syneczka mamusi, 
który miał za słabe zęby, by do czterdziestki przegryźć 
pępowinę i już zawsze będzie związany z rodzicielką bardziej 
niż z jakąkolwiek inną kobietą Czy lubisz być pielęgniarka 
starego faceta? Kogo wolisz: Alkoholika czy pracoholika 
Patologicznego ambicjonera czy ciepłe kluchy z mlekiem?(...) 
Wybór należy do Ciebie. Czytaj , ale nie słuchaj niczyich rad! 
[lubimyczytac.pl].

23. Moir A., Jessel D., Płeć mózgu : o prawdziwej różnicy 
między mężczyzną a kobietą (1995)
Autorzy powołując się na wyniki najnowszych badań, 
dochodzą do wniosku, że różnice między kobietą a 
mężczyzną w postrzeganiu świata, w ekspresji uczuć, w 
uzdolnieniach 
i umiejętnościach wynikają przede wszystkim z 
biologii mózgu. Hormony płciowe wywierają wpływ na 
kształtowanie mózgu w rozwoju płodowym i to właśnie (a 
nie uwarunkowania historyczne i społeczne) jest powodem 
podstawowych różnic między ludźmi. Książka, miejscami 
kontrowersyjna i sensacyjna, prowokuje i skłania do refleksji 
nad wciąż żywym problemem płci [lubimyczytac.pl].

24. Starowicz K., Starowicz J., Śmiało przez życie : 
asertywność dla kobiet (2008)
Jeśli interesuje Cię komunikacja międzyludzka, poszukujesz 
wiadomości na temat asertywności, w rozmowie chcesz 
być sprawna/sprawny, uczciwa/uczciwy i interesująca/
interesujący - ta książka jest dla Ciebie. “Śmiało przez życie” 
to poradnik dla osób pragnących pogłębić i usystematyzować 
swoją wiedzę dotyczącą procesów komunikacji oraz nauczyć 
się obrony swoich praw, formułowania i przyjmowania 
ocen, wyrażania próśb, uczuć i opinii. Wszystko w pigułce - 
minimum niezbędnej teorii, wiele rozwijających świadomość 
ćwiczeń, które pozwolą na określenie Twoich mocnych stron 
oraz poznanie mocnych granic... [www.biblionetka.pl]
 

25. Peel K., Pracująca mama : poradnik menedżera rodziny 
(2001)
Współczesna kobieta, zdaniem autorki, jest - lub powinna 
być - menedżerem rodziny, a nie gospodynią domową. 
Zarządzanie sprawami rodzinnymi i praca poza domem są 
równorzędnymi zawodami. I choć tę prawdę kobiety znają 
od dawna, to nie zawsze wiedzą, jak dojść do profesjonalizmu 
w zarządzaniu domem, jak zachować równowagę między 
obowiązkami rodzinnymi a zawodowymi. Tego właśnie 
uczy ta książka. Napisana żywym językiem, dowcipnie i 
lekko, nie jest suchym poradnikiem, ale podsumowaniem 
doświadczeń autorki [nakanapie.pl].

26. Carlton Ch., Królewskie faworyty w Anglii (1992)
Książka opisuje kobiety władców Anglii od jej początku aż 
do lat 90.XX wieku. Jest to streszczenie rządów każdego 
króla wraz z jego życiem pozamałżeńskim a wraz z tym 
idące afery i skandale [lubimyczytac.pl].

27. Dackiewicz J., Faworyty władców Francji (1988)
Faworyty władców Francji - zbiór szkiców, cieszący się 
dużym powodzeniem wśród czytelników. I całkiem 
zasłużenie. Autorka bowiem - sięgając po temat pikantny 
- przedstawiając losy najsłynniejszych kobiet Francji, 
nakreśliła ich sylwetki na szerokim tle obyczajowym, 
kulturowym i politycznym epok [audioteka.com.pl].



28. Fraser A., Sześć żon Henryka VIII (1996)
Wspaniały portret Henryka VIII, słynnego przede wszystkim 
z tego, że aż sześć razy wstępował w związek małżeński. Z 
biograficznej opowieści dowiadujemy się o politycznych 
przyczynach owych decyzji, lecz przede wszystkim 
poznajemy bohaterki wydarzeń sprzed blisko pięciu wieków 
[lubimyczytac.pl].

29. Watała E., Miłosne igraszki rosyjskich caryc (2006)
Książka opowiada o intymnym życiu rosyjskich caryc: 
Eudoksji Łopuchiny, Katarzyny I, Anny Iwanowny, 
Elżbiety Piotrowny, Katarzyny II, o dworskim życiu: 
balach, maskaradach, ucztach, pulsującym erotycznymi 
namiętnościami. Przed oczyma czytelnika przesuwa 
się plejada faworytów, partnerów miłosnych igraszek 
swawolnych caryc, sowicie wynagradzanych i obsypywanych 
zaszczytami za swe erotyczne usługi. Poznajemy mroczny 
świat dworskiego życia przełomu XVII i XVIII wieku, 
w którym niepohamowanym erotycznym namiętnością 
władczyń rosyjskiego imperium towarzyszą intrygi, zdrady, 
niekiedy ponure i odrażające zbrodnie. W tok narracji 
wdzierają się kaskadą interesujące elementy dygresjne; 
wędrujemy wraz z autorką na zachodnioeuropejskie 
dwory, w których z równą siłą, jak to miało miejsce w 
Rosji, dochodziły do głosu erotyczne emocje i dewiacje, 
wyrafinowane okrucieństwa, okrutne obyczaje [www.odk.
pl].

30. Wołowska-Rusińska M., Skłodowski K., Suwalczanki : 
historie opowiedziane szeptem zachwytu... (2013)
Portrety trzech kobiet utrwalone na fotografiach. Rafaliny 
Wisznieckiej – pierwszej suwalczanki uwiecznionej w 
atelier w Suwałkach, Maryli Zawadzkiej – najpiękniejszej i 
Melanii Wietckiej- jednej z najbardziej oddanych miastu. 
Dziś, tak jak wiele innych, nieznanych i zapomnianych. 
Opiekunek domowego ogniska, nauczycielek, kobiet 
pracujących, zaangażowanych w działalność społeczną i 
kulturalną, gospodyń, służących… Pamięć o nich pozostała 
często tylko na starej, naznaczonej czasem fotografii. Damy 
z wyższych sfer, zachwycające urodą, stylem, głębokim, 
nieodgadnionym spojrzeniem, uśmiechnięte uczennice, i 
te w skromnej sukience, z chustką na głowie. Suwalczanki, 
które współtworzyły dzieje miasta. To o nich historia 
opowiedziana szeptem zachwytu… [muzeum.suwalki.pl]

31. Blackledge C., Wagina : kobieca seksualność w historii 
kultury (2003)
Siedlisko rozkoszy, miejsce poczęcia, droga, którą 
przychodzimy na świat - a zarazem organ, o którym wiemy 
tak niewiele, mniej niż o innych częściach ciała ludzkiego. 
Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie można 
szukać w historii kultury: o tym, jak postrzegano waginę na 
przestrzeni dziejów, opowiada niniejsza książka. Waginie 
przypisywano niegdyś moc magiczną: jej obnażenie miało 
poprawiać urodzaj i odpędzać zło, potem uznano ją za 
narzędzie szatana, wreszcie za bierne naczynie, w którym 
dojrzewa nowe życie. Podejście do kobiecej seksualności 
ulegało zatem diametralnym zmianom, a długo pokutujące 
przesądy sprawiły, że pewne aspekty funkcjonowania 
żeńskich narządów płciowych nadal pozostają niewyjaśnione 
[ksiazki.wp.pl]

32. Ensler E., Monologi waginy (2003)
Książka jest zbiorem bezpruderyjnych, szczerych opowieści 
o seksualności i dramatach kobiet. Powstały w oparciu o 
ponad dwieście wywiadów, które Eve Ensler przeprowadziła 
z kobietami z całego świata. Wystawiane najpierw 
jako monodram odniosły ogromny sukces na scenach 
Broadwayu, by wkrótce, przy udziale największych gwiazd 
kina, stać się głośnym, międzynarodowym wydarzeniem. 
“Monologi waginy”, które gościły dotychczas na scenach 

trzydziestu krajów – od maleńkiego kościółka w Nowej 
Szkocji po stadion sportowy na Filipinach – stały się również 
początkiem globalnego ruchu przeciwko przemocy wobec 
kobiet. Wydanie książkowe Monologów powtórzyło sukces 
spektaklu i doczekało się przekładu na ponad dwadzieścia 
języków [lubimyczytac.pl].

33. Jacobi  P., Zrozumieć lęki, pokonać panikę : poradnik 
dla kobiet (2006)
Wielu badaczy twierdzi, że nawet uporczywe lęki występujące 
w zaburzeniach lękowych są wyuczone, a zatem można się 
ich również oduczyć i definitywnie pokonać. Przyjmuje 
się, że mniej więcej co dziesiąty dorosły człowiek cierpi na 
zaburzenia lękowe lub ataki paniki, których ofiarą częściej 
padają kobiety niż mężczyźni. Autorka tego poradnika 
wyjaśnia w prosty i zrozumiały sposób, na czym polegają 
zaburzenia lękowe, jak się wyrażają i rozwijają. W części 
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sprawdzone informacje. Katarzyna Bosacka i Klaudia Carlos 
o kosmetykach wiedzą wszystko, warto skorzystać z ich 
porad. Książka polecana każdej kobiecie [ksiegarnia.meble.
pl].

37. Dalecki T., “Orlice” (1982)
Książka opowiada o kobietach w polskim lotnictwie 
wojskowym.

38. Donimirski A., Niezwykłe kobiety w dziejach : szkice 
biograficzne (1988)
Czytelnikowi, który weźmie tę książkę do rąk, należą się 
pewne wyjaśnienia.
Przede wszystkim - co to za „niezwykłe kobiety”? Każda jest 
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notatek, poematów czy też - najczęściej - w tradycji. Takich 
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jest więcej. Ale przecież między innymi o to chodziło twór-
com Stu kobiet! Jeśli książka wywoła dyskusje, czy choćby 
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