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Problematyka uczestnictwa kobiet w sys-
temie obronnym poszczególnych państw 

nie cieszy się dotąd wielkim zainteresowa-
niem badaczy historyków. Tymczasem była 
ona obecna incydentalnie od stuleci, zaś 
w  ostatnich dekadach współczesności jest 
ona coraz bardziej ważna w  systemie bez-
pieczeństwa najważniejszych państw świata. 
Kobiety bowiem stanowią coraz liczniejszą 
grupę w składach osobowych poszczegól-
nych armii. Patrząc na tę sprawę w wymiarze 
teraźniejszości, wydaje się i przyszłościowym 
dobrze znać doświadczenia historyczne. Wo-
bec tego recenzowana książka winna dostar-
czyć współczesnym decydentom w sprawach 
bezpieczeństwa i obronności ciekawego ma-
teriału porównawczego z nieodległej jeszcze 
historii Polski.

Autorka niniejszej monografii od lat zaj-
muje się badaniami nad udziałem polskich 
kobiet w systemie obronnym Polski. Jest mię-
dzy innymi autorką książki wydanej w Wy-
dawnictwie Adam Marszałek pt.  Przygoto-
wanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921– 
–1939 (Toruń 2007) oraz innej autorstwa 
wspólnego z piszącym tą recenzję. W swoim 
dorobku naukowym ma też książki o dzie-
jach Związku Strzeleckiego w Polsce w latach 
1910–1939 czy też o bezpieczeństwie naro-
dowym Polski międzywojennej. Ma wobec 
tego znaczące osiągnięcia naukowe w popu-
laryzowaniu roli polskich kobiet partycypo-
wania w systemie obronnym kraju. Trwa-
łe związanie Autorski w wymienionym Wy-
dawnictwem obliguje do zaprezentowania 
tej recenzji w wydawnictwach wchodzących 
w skład tego koncernu wydawniczego.

Kobiety w Polsce od lat upominały się 
o  prawo uczestnictwa w obronie kraju. 
Czyniły to, kiedy jeszcze Polska znajdowała 
się pod zaborami, następnie w formacjach 
niepodległościowych walczących o wolną 
Polskę, gdy już stała się faktem w obronie 
jej niepodległości i suwerenności w latach 
1918–1921. Okazuje się, że w II Rzeczypo-
spolitej musiała pokonywać wiele barier 
i trudności, by dopiero w 1938 r. otrzymać 
ustawowe prawo do pełnienia ochotniczej 
służby wojskowej.

Jest to opracowanie naukowe w moim 
przeświadczeniu bazujące na dostępnych 
źródłach – niestety rozproszonych i nie-
obfitych – i innym materiale, jeżeli cho-
dzi o  opracowania to z reguły mające one 
charakter przyczynkarski. Jest to pierwsze 
przedstawienie w historiografii tej tematy-
ki. Już to upoważnia do zaliczenia tej mono-
grafii do rzędu opracowań w pełni nowator-
skich. Ale czy tylko to? Bardzo wysoko cenię 
podjęcie przez autorkę badań interdyscypli-
narnych. Dotyczą, bowiem takich dyscypli-
na naukowych jak tradycyjna historia, ale 
też nowopowstałych – nauki o bezpieczeń-
stwie i nauki o obronności. To właśnie in-
terdyscyplinarne podjęcie do tematu stano-
wi wielki walor tej książki. Uznaję to za me-
todę perspektywiczną w badaniach i to nie 
tylko w dyscyplinach nauk humanistycz-
nych i społecznych. Tymczasem w środowi-
sku przedstawicieli dwóch nowych dyscy-
plin naukowych – nauk o bezpieczeństwie 
i nauk o obronności, które wpisane zostały 
do wykazu dyscyplin naukowych w 2011 r. 
toczą się spory o jednoznaczne rozgrani-
czenie ich obszarów badawczych i jak do-
tąd brakuje jednoznaczności w podejmo-
wanych ustaleniach. Wobec tego do czasu 
jednoznacznych akceptowalnych rozstrzy-
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gnięć bardzo zasadna jest konstatacja, że: 
„W celu uzyskania szerokiej wiedzy o bada-
nym wycinku rzeczywistości wskazane jest 
więc podejście interdyscyplinarne” (Sulow-
ski, 2015, s. 20–37). Interesujące jest podej-
ście do tego problemu Tomasza R. Aleksan-
drowicza piszącego w tym samym opraco-
waniu zbiorowym, co wcześniej przywoły-
wane: „poruszając się po nieznanym terenie 
potrzebujemy jakiejś mapy, analizując zmia-
ny w otaczającej nas rzeczywistości potrze-
bujemy paradygmatu, wzorca, koncepcji, 
punktu odniesienia, które pozwalają zo-
rientować się, gdzie obecnie znajdujemy się 
i gdzie znajduje się punkt, do którego zmie-
rzamy” (Aleksandrowicz, 2015, s. 57).

Należałoby nie zapominać także o tym, 
że dyscyplina „nauki o bezpieczeństwie” 
i „nauki o obronności” w prostej linii wy-
wodzi się z „nauk wojskowych”. Te mają hi-
storię sięgającą XVIII w. Należałoby przy 
tym uwzględnić uniwersalne funkcje na-
uki, a te zakładają funkcję deskryptywną 
(opisująca określoną rzeczywistość), eks-
planacyjną (analiza strategicznych zagro-
żeń), prognostyczną (przewidywane skutki 
i konsekwencje) i systematyzującą (porząd-
kuje wiedzę o badanej rzeczywistości) (Ra-
tajewski, 1993, s. 13–20). To winien być wy-
kładnik uwzględniany przy kwalifikowaniu 
tematów do tej nowej dyscypliny naukowej.

W jakim celu prowadzę ten wywód? 
Otóż istnieją spory wśród „braci” nauko-
wej, jak jednoznacznie przyporządkować 
tę książkę w ramach istniejących w Polsce 
dyscyplin naukowych. Moja odpowiedź jest 
jedna, co już wcześniej przedstawiłem, jest 
to opracowanie interdyscyplinarne i w tym 
upatruje jej największej zalety. Jednoznacz-
nie opowiadam się za łamaniem sztywnych 
klasyfikacji, utartych szablonów i schola-

styki w traktowaniu badań naukowych. Ten 
kierunek nie służy innowacyjności w po-
dejściu do badań naukowych.

Przechodzę do prezentacji najważniej-
szych, według mnie, przeświadczenie, wa-
lorów recenzowanego dzieła.

Recenzowana książka podzielona jest na 
12 rozdziałów. Posiada ponadto wstęp, za-
kończenie, aneksy i bibliografię. Dla ce-
lów promocyjnych wymieniam tytuły roz-
działów: „System obronny Polski i zacho-
dzące w  nim zmiany”; „Kobiety w obro-
nie granic i  suwerenności Polski w latach 
1918–1921”; „Wizja kierownictwa Wojska 
Polskiego wykorzystania kobiet na wypa-
dek wojny a stosunek do tego analizowa-
nego środowiska”; „Państwowy Urząd Wy-
chowania Fizycznego Przysposobienia Woj-
skowego o przygotowaniu kobiet do obro-
ny kraju”; „Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne kobiet ukierunkowane na obron-
ność k raju (1922–1938)”; „Związek Strze-
lecki i jego rola w  edukacji wojskowej ko-
biet i ich przygotowaniu obronnym”; „Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego w przy gotowaniu 
obronnym harcerek”; „Rola i zadania orga-
nizacji proobronnych i innych w przygoto-
waniu członkiń do obrony kraju”; „Eduka-
cja szkolna i szkolne Hufce Przysposobienia 
Wojskowego Dziewcząt”; „Kobiety w bier-
nej obronie przeciwlotniczej kraju”; „Kobie-
ty w systemie wojennego ratownictwa sani-
tarnego i przeciwlotniczego (Drużyny Sa-
marytańsko-Pożarnicze)”; „Systemowe roz-
wiązania miejsca kobiet w obronie kraju 
w okresie szczytowego zagrożenia wojenne-
go w 1939 roku”. Wysoką ocenę wystawiam 
treści obszernego wstępu, w którym poza 
tradycyjnymi elementami w nim ujmowa-
nymi znajduje się obszerne metodologicz-
ne zaprezentowanie prac nad tym dziełem. 
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Są to metodologiczne dyrektywy obowiązu-
jące w badaniach naukowych w ogóle, jak 
też adaptacja dla potrzeb tego opracowa-
nia zaleceń metodologicznych obowiązują-
cych w naukach społecznych i humanistycz-
nych, w tym i różnic w podejściu metodolo-
gii nauk o bezpieczeństwie i nauk o obron-
ności. Zarówno koncepcję opracowania, jak 
i  jego konstrukcję uznaję za zasadne i od-
powiadające wymogom stawianym przez 
metodologię badań historycznych, jak i no-
wych dyscyplin: nauk o obronności czy 
nauk o bezpieczeństwie.

Jak natomiast ocenić można poziom na-
ukowy tego opracowania? Jest w pełni pra-
cą naukową i to zarówno na samodziel-
ne rozwiązanie do tej pory w historiografii 
nie podejmowanej tematyki, przeprowadze-
nie starannych badań źródłowych, stosowa-
ny w niej aparat naukowych i obowiązują-
ce w  tego rodzaju opracowaniach rygory 
warsztatu badawczego.

Wartości poznawcze tego opracowa-
nia oceniam wysoko i to zarówno za nowa-
torstwo podejmowanej problematyki, jak 
i  poczynione ustalenia badawcze. Wynika 
z nich, że kobiety aż do 1938 r. same „dźwi-
gały” problematykę przygotowań swej nacji 
do obrony niepodległości i suwerenności 
Polski na wypadek nowej wojny. Do tego 
nie były w zasadzie uwzględniane w syste-
mie obronnym państwa. Zmiana nastąpiła 
w 1938 r., kiedy uzyskały ustawowe prawo 
do ochotniczej pomocniczej służby wojsko-
wej. Wówczas stały się jednym z elementów 
tego systemu, ale z licznymi ograniczenia-
mi. Mimo tego na miarę możliwości uczest-
niczyły w kampanii wrześniowej 1939 r. Za 
ustalenia szczególnie ważne uznaję wyeks-
ponowany przez Autorkę wkład kobiet do 
posiadania wiedzy, umiejętności fachowym 

i organizacyjnego przygotowania do sa-
moobrony przy likwidacji skutków wojny. 
Dały tym samym początek tworzenia sys-
temu obrony cywilnej występującego już 
podczas II wojny światowej a silnie rozwi-
niętego po jej zakończeniu. To tylko wybra-
ne przykłady wartości poznawczej recenzo-
wanego dzieła.

Po zapoznaniu się z treścią tej monografii 
stwierdzam, nie tylko nowatorstwo podję-
tego tematu, ale przede wszystkim pokaza-
nie kobiet z różnych organizacji, stowarzy-
szeń, związków, a także młodzieży szkolnej 
i akademickiej, które z własnej inicjatywy, 
niekiedy wbrew stanowisku organów odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, sta-
rały się zdobywać wiedzę wojskową, naby-
wać umiejętności praktycznych (na ogół 
podczas specjalistycznych obozów) i gene-
ralnie usilnie zabiegać o prawa do włącze-
nia ich do systemu obronnego państwa. Za-
biegi te dopiero tuż przed II wojną światową 
odniosły pewien sukces, ale zgadzam się, iż 
był on tylko częściowy przez zagwaranto-
wane im w ustawie prawo do odbywania na 
zasadach ochotniczych pomocniczej służby 
wojskowej. Dostrzegłam w tej pracy wiele 
bardzo interesujących wątków, w tym czyn-
ną walkę zbrojną w ramach Ochotniczej 
Legi Kobiet, tworzenie kobiecych stowarzy-
szeń i komitetów nastawionych na promo-
cję w tym środowisku wiedzy i umiejętno-
ści obronnych. Przede wszystkim za cenne 
uznaję tak szerokie przybliżenie dokonań 
na tym polu polskich harcerek ze Związ-
ku Harcerstwa Polskiego oraz strzelczyń ze 
Związku Strzeleckiego.

Widzę dużą przydatność tego opraco-
wania zarówno w wykorzystywaniu w dy-
daktyce szkoły wyższej (studia z kierun-
ków bezpieczeństwo, obronność, historia), 
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ale i na poziomie szkoły średniej. Przede 
wszystkim wskazuję na aktualność tej tema-
tyki współcześnie w związku z dużym już 
udziałem kobiet w czynnej służbie wojsko-
wej, ale i w systemie powszechnego przy-
gotowywania społeczeństwa do obrony za-
równo militarnej, jak szeroko ujmowanej 
obrony cywilnej. Winna ona zainteresować 
współczesnych polskich decydentów życia 
politycznego odpowiedzialnych za sprawy 
bezpieczeństwa państwa.

Moja ocena recenzowanej książki jest wy-
soka. Pracę tę oceniam wysoko w zestawieniu 
ze znanymi mi opracowaniami z pokrewnej 
tematyki. Jest to ocena bardzo dobra. Wysta-
wiam ją przede wszystkim za nowatorstwo 
tematu badań, za poczynione ustalenia ba-
dawcze mające uzasadnienie źródłowe, za 
przydatność tej publikacji dla współczesno-
ści przy rozpatrywaniu współczesnego syste-
mu obronnego Polski. Stąd występuje z ini-
cjatywą spopularyzowania jej w środowisku 
naukowym, ale też w mass mediach.
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