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panorama PAN
Nowe członkie Polskiej Akademii Nauk Cykl
rozmów z dziewięcioma uczonymi, które w ubiegłym roku zostały
wybrane do Akademii, rozpoczynają prof. Agnieszka Chacińska,
prof. Krystyna Chojnicka i prof. Magda Konarska. 14–25
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To nie jest świat dla kobiet?

Athena:
w drodze
do gwiazd

MARIA A. OLECH:

Jesteśmy wytrwałe, odpowiedzialne i rzetelne.
Ale bardziej przejmujemy się niepowodzeniami

P

magazyn
polskiej akademii
nauk

rzedmioty ścisłe nie są dla was – słyszą w podstawówce, gimnazjum, liceum. Kończą
więc studia humanistyczne lub ewentualnie biologiczne. – Nie dacie rady zajmować
się dziećmi i pracować jednocześnie naukowo, a nawet jeśli jesteście bezdzietne, nie
macie odpowiednich predyspozycji – docierają do nich później głosy kolegów uczonych.
Jeśli więc nawet zrobią doktorat, wyższych tytułów dopracowuje się dużo mniej, niżby mogło.
Z rzadka zajmują eksponowane stanowiska, nieczęsto kierują instytutami, wydziałami, uczelniami.
Po drodze w stosunku do – na szczęście – niektórych inni pozwalają sobie na zachowania, których
tylko przy dużej dozie dobrej woli można nie uznać za molestowanie seksualne. Ot, sytuacja
kobiety na edukacyjnej ścieżce.
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Czy rzeczywiście jest tak źle? Czy emancypacja, parytety, świadomość nieistnienia znaczących
– poza fizycznymi – różnic płciowych nie zmieniły tak wiele? Niełatwo na to pytanie odpowiedzieć
jednoznacznie. Oddajemy więc tym razem głos kobietom nauki. Wyłącznie. Rozmawiamy z nimi
o ich zawodowej drodze, wątpliwościach, ułatwieniach, przeszkodach. Prezentujemy ich badania,
projekty, którymi kierują. I próbujemy dzięki ich spostrzeżeniom zobaczyć, jakie miejsce w polskiej
nauce zajmują – lub mogłyby zajmować – uczone.

www.naukaonline.pl
www.academia.pan.pl
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honorowy redaktor
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Być może bowiem – jak mówi jedna ze współtwórczyń – „nie ma czegoś takiego jak kobieta
w nauce, jest człowiek w nauce”. A podział utrzymuje się tylko w głowach osób, które nie potrafią
wyjść poza stereotypy i uprzedzenia.
JAKUB OSTAŁOWSKI
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Ewa Held (1953), „Reaktor Ewa”, akryl 190×140. Urodzona w Polsce autorka emigrowała z rodzicami do Francji, gdzie ukończyła
studia architektoniczne. Obraz jest jednym z cyklu zatytułowanego „Struktury połączeń”. Jego inspiracją są odnalezione niedawno w Polsce
dokumenty techniczne i albumy z fotografiami rejestrującymi budowę w drugiej połowie lat 50. pierwszego polskiego reaktora w Świerku.
Pozostawił je u przyjaciół przed wyjazdem w 1968 r. ojciec autorki Józef Majer Held, inżynier budowy.
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