Kobiety Niepodległej
O Polskę walczono nie tylko orężem, ale także szlachetnym słowem i rzetelnym
przykładem. Nasz naród wytężył wszystkie siły, by wywalczyć wolność dla swych żyznych
ziem. Zgrzytem były wciąż świeże wspomnienia klęsk narodowych, ale zażarty bój o
niepodległość nie ustawał dopóty, dopóki nie rozległa się rzewna pieśń wolności.
Zachowaniem polskości i przekazywaniem tradycji kolejnym pokoleniom zajmowały się
głównie kobiety. To one odegrały znaczącą rolę w historii tworzenia naszej tożsamości
narodowej. W drodze do niepodległości wykazały się odwagą, heroizmem, bohaterstwem,
hartem ducha i patriotyzmem. Zapewne dlatego rok 2018 ogłoszono Rokiem Praw Kobiet.
W listopadzie 1918 roku dekret podpisany przez Józefa Piłsudskiego umożliwił
Polkom udział w życiu ideologicznym i społecznym kraju. Należy podkreślić, że
partycypacja kobiet w pracach polskiego parlamentu była ewenementem na skalę światową.
Mimo braku doświadczenia posłanki aktywnie włączyły się do działania. Składały wnioski,
zgłaszały interpelacje, tworzyły nieformalne koalicje, a co najważniejsze – potrafiły się
jednoczyć ponad podziałami, a praca ich nigdy nie nużyła. Panie ochoczo zajmowały się
różnorakimi kwestiami, były skrzętne, skrupulatne i nie pozwalały na nadużycia.
Angażowały się w prace organizacji charytatywnych oraz działały na rzecz opieki
społecznej i edukacji. Tworzyły także zróżnicowane, nowatorskie projekty ustaw.
Precedensem był ich projekt ustawy dotyczącej sprzedaży i wytwarzania napojów
alkoholowych, który stał się wzorem dla wielu krajów w Europie.
W historii Polski jest wiele wybitnych kobiet, które można stawiać za przykład.Warto
wymienić nazwiska Polek, które były pionierkami na różnych polach - w polityce, sporcie,
nauce. Pierwszą Polką powołaną na stanowisko ministerialne była Irena Kosmowska,
pełniąca funkcję wiceministra opieki społecznej w Rządzie Tymczasowym. Natomiast
Helena Wiewiórska została jako pierwsza wpisana na listę adwokatów, co otworzyło drogę
do kariery innym przedstawicielkom płci pięknej. Pierwszą olimpijką z Polski, występującą
na igrzyskach w Paryżu, była Wanda Dubieńska, zaś Antonina Leśniewska to jedna z
pierwszych kobiet w Europie, które zdobyły dyplom magistra farmacji. W świecie nauki
największą sławę osiągnęła Maria Skłodowska-Curie, odkrywczyni radu i polonu. Była
pierwszą kobietą, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla oraz pierwszą kobietą z
tytułem profesora na uniwersytecie w Paryżu. Zapoczątkowała nową dziedzinę nauki, czyli
badania nad radioaktywnością, a jej odkrycia przyczyniły się do opracowania wielu
skutecznych metod leczniczych. Dzięki jej pracy zaczęły też rozwijać się nowe kierunki fizyka nuklearna i medycyna jądrowa.
To wszystko dowodzi, że Polki były, są i będą wyjątkowe. Odegrały niebłahą,
chlubną rolę w drodze do wolności i nadal aktywnie wpływają na polską rzeczywistość.
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