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herstorie
Jedna doradzala, by koniecznie wziqi ze sobq czerwon4 sukienkç. Druga zrealizowala
marzenie ojca. Jeszcze inna: ,Jo nie jest miejsce dla kobiet"

Trzystapiç(.dziesi4t osiem. Tylu nazwisk moina siç doliczyó
juzleraz, ale Dagmara Bo2ek, autorka projektu ,,Polarniczki",
zapowiada,zeto jeszcze nie wszystkie. Ma byó ich ponad tysi4c,
Specjalistki od meteorologii, glacjologii czy ornitologii. Uczone
zajmujEce siç botanikq, geomorfologi4, ekologiq i klimatem. Ale
tak2e geoloZki, oceanografki, geofrzyczki, palinoloiki... Nie
wszystkie prze padajq za tymiieúskimi koúcówkami, ba, wiele

zzymasiçna okreélenie ich tytulowym mianem, Polarnikami
to, owszem, byli Amundsen czy Scott, ale one? Zatokazåabez
wyjEtku ma za sob4 przynajmniejjednq wyprawç na dalekq
Pólnoc albo jeszcze dalszePoludnie. Rekordzistki nawet kilka.
A niektóre bywaly i tu, i tam.

Jak kobieta, to pech

- Tato, tato! Nie zgadniesz, dokqd poptynç!
- No dokqd?
-

Na Spitsbergenl

- fak to

na Spitsbergen?!

-

No, plynç Oceani4 na trzy miesi4ce na Spitsbergen z wejéciem do stacji polarnej.
Cisza w sluchawce, a potem:

-

No nie! Caly éwiat zjeidzilem i jedyne moje marzenie,

dok4d chcialem pojechaó, spelniasz ty...
Paulina Pakszys, od której Boiek uslyszala tç anegdotç, pracuje na co dziei w Instytucie Oceanologii PAN. Pod biegunem
byla juz trzykr otnie. Debiut zal iczyla pr zy okazji doktoratu, którego tematyka dotyczyla aerozoli atmosferycznych w europejskiej czçéci Arktyki. Wted¡ w 2013 roku, kobiety mogly juL na

pelnych prawach uczestniczyó w wyprawach polarnych. Ale
nim do tego doszlo, nim pojawily siç w Hornsundzie i w,,Arctowskim", w czterech sezonowych stacjach uniwersyteckich,
a tak2e w bazach terenowych, w érodowisku zdominowanym
przez mçzczyzn przez wiele lat toczyla siç zazarta dyskusja, czy
taki ,,eksperyment" w ogóle ma sens. Przeciwnicy wylaczali

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego na Wyspie KrólaJerzego, Antarktyka Zachodnia
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czasprzes4dzony. Od tamtej pory roli kobiet nikt jui nie kwestionuje. Choó docinki, w 2artobliwej formie, pozostaly.
Nieco wczeéniej panie dopuszczono do zimowania. Jak tlumaczy Bo2ek, panuje przekonanie, 2e tylko ci, którzy jad1zimq,
zaslugujq na miano pelnoprawnych polarników Te ekspedycje sq trudniejsze i to nie tylko z uwagi na warunki pogodowe.

argumenty natury psychol0gicznej (0becnoéó kobiet miala rozprasza(., wplywaó na napiçcie seksualne, a to z kolei powodowaó frustracje i konflikty), frzjologicznej (kobiety uznawano
za slabsze do pracy w takich warunkach), jak i. . . zpogranicza
magii (kobieta na statku plyn4cym z ekspedycj4 mialaprzynosió pecha).

W efekcie, jak czytamy na stronie projektu, pierwsze kobiece
nazwiska w skladach wypraw polarnych pojawiaj4 siç kilkadziesi4t lat po tym, kiedy pod koniec XIX wieku pierwsi polscy badacze, Henryk Arctowski i Antoni Boleslaw Dobrowolski, pojawili siç w Antarktyce na statku Belgica. Szlaki przecieraly Alina Centkiewiczowa, Zofia Michalska i Anna Siedlecka.
O samodzielnym prowadzenivprzez nie badaó nie bylo jednak mowy. Wystçpowaly jedynie w roli towarzyszek. ,,Nie
mialam mo2e okreélonej funkcji na wyprawie, ale prowadziiam fachowe obserwacje geologiczne opublikowane w Norsk

Roczna izolacja w monotonnym, pozbawionym bodáców otoczeniu jest sprawdzianem dla ka2dego. ,,Zimownik" to wyiszy
stopieú polarnego wtajemniczenia.

- Jesteémy barclzo zadowoleni i zawsze bçdzie pani mile
widziana w stacji - usiyszaia Anna Kolakowska po pierwszym zimowaniu pod biegunem poludniowym, które spçdzila, a jakze, w towarzystwie swojego mçàa Edwarda. Wspomina, 2e wszyscy traktowali j4 podczas tego rocznego pobytu
jak powierniczkç swoich problemów. Rola psychologa stala siç
dla niej obci42eniem. Gdy jechala nastçpnym razem, postawila
warunek, by w wyprawie byla koniecznie jeszcze jedna kobieta.

Polarinstitutt. Poza tym malowalam écian¡ chodzilam na
spacery, obserwowalam alki, koledzy zabierali mnie na przejazdùki lodzi4. Wszyscy traktowali mnie przyjaíLnie, z respektem" - opowiada iona Stanislawa Siedleckiego, zaloLycielasla-

Po

przygodç iod Swiata

To wlaénie takim jak one Dagmara Boiek postanowila oddaó
glos.Zaznacza,2e nie chce pisaó historii polskiego polarnictwa
na nowo, lecz spojrze(, na niE oczami kobiet, które w tych odieglych i nieprzyjaznych rejonach éwiata wnosily wklad w rozwój
polskiej nauki. Zagl4dado archiwów, przegl4da stare ilustracje,
ale najcenniejsze s4 jednak rozmowy. I ze starszymi, do których jedzie niekiedy na drugi koniec Europ¡ i z tymi obecnie
przebywaj 4cymi w stacj ach, z ktory mi l4czy siç przez Internet.

cji w Hornsundzie.
Dopiero dwie dekady póániej, w koúcu lat siedemdziesiEtych,

pojawily siç pierwsze samodzielne badaczki. Do prawdziwego
przelomu doszlo jednak dopiero w 1991 roku, gdy prof. Maria
Olech objçla kierownictwo wyprawy. I to dziçki niej udalo siç
uratowaó Stacjç im. Arctowskiego, której los wydawal siç wów-
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[entkiewicz na radzieckiej stacji lt/irnyj na Antarktydzie,
1958 rok
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Anna Krzyszowska Waìtkus, ekolog, ze Stanislawem Siedleckim, zalo2ycielem polskiej stacji badawczej nad fiordem Hornsund, Spitsbergen 1980 rok

Badaczki, administratorki, pracownicy techniczni... Te
ostatnie stanowiska cieszq siç u pari najmniejszE popularnoéci4. Wyj4tkiem jest Justyna Olbrycht, która od trzechlatjeidzi
do ,,Arctowskiego" i z uprawnieniami zodiak drivera opiekuje
siç sprzçtem motorowodnym . Za to coraz wiçcej kobiet chce
pelnió funkcjç administratora stacji i odpowia da(, niemalze.za
wszystko: zaopatrzenie, paliwo, inwentaryzacjç sprzçtu, promocjç. .. Wéród zalogi dominuj4 jednak badaczki, nierzadko
pionierki. Marta Potocka jako pierwsza Polka prowadzila podwodne badania za pomoc1 metod nurkowania swobodnego.
Z kolei Anna Krzyszowska Waitkus zapomocEwlasnej metodyki badala wplyw czlowieka na érodowisko.
Co je pcha na koniec éwiata? Boiek, pracujqc jeszcze w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, uczestniczyla w rekrutacjach
kandydatek na wypraw¡ wiçc wie co nieco o ich motywacjach.
By w a, ze kieruj 4 siç chçci1 pr zezy cia pr zy go dy : noce polarne,
zorze, niediwiedzie. Antarktyka kusi z kolei odlegloéciE to prawie 14 tys. kilometrów od domu. I jeszcze odciçcie od
éwiata. W calorocznych stacjach o to trudniej, bo dziala Internet, moZna pol4czyó siç z bliskimi, nie trzeba czekaó, jak kiedyé,
raz w miesiqcu na audycjç w Gdynia-Radio, ale w sezonowych
jest to moZliwe, Bez prqdu? Kqpiel tylko dwa razy w tygodniu?
W budynku opalanym drewnem, które trzeba wpierw por4baé? Dla wielu to kwintesencja polarnej ekspedycji. Te krótsze,
dwu-, trzymiesiçczne wyjazdy lalwiej tez pogodzió z codziennym Zyciem nizrcczne zimowañiã. Ale i od jednych, i od drugich mo2na siç uzale2nió.

- W przypadku kobiet ten problem

jest mniej widoczn¡ bo

w pewnym momencie mówiq ,,stop": zostajq w Polsce, decyduj4

siç na zaloienie rodzin¡ skupiaj4 siç na pracy naukowej. Nie
ma takich dramatów jak u mçzczyzn,którzy z racji czçstych
wypraw nieraz nie maj4 jui do czego wraca(..Zycie w kraju nie
stoi przecie2 w miejscu - tlumaczy Boiek.
W opowieéciach, które zbiera, wspólnym mianownikiem jest
zachwyt, W érodowisku polarnym mówi siç,2e s4 dwie kategorie ludzi: zafascynowani regionami polarnymi i pozostali, przy
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czym o istnieniu tych drugich krEzq jedynie legendy, Wbrew
pozorom najczçéciej tkwiE w pamiçci nie wielkie ekscytujqce
przezycia,ale zwykie doznania, które w tamtych szerokoéciach
geograficznych nabierajE niezwyklego charakteru.,,Bez ekscesów, wiçc dla niektórych nudna" - z uémiechem mówi o swojej wyprawie Aleksandra Smyrak-Sikora, która pelnila obowiEzki geofi zyka, dot4d zaÍezetwowane jedynie dla mçzczyzn.
Anna Siedlecka opowiada, jak przygotowywala na éniadanie
owsiankç, chowaj4c jEzaraz po ugotowaniu do épiwora. Paulina Pakszys nigdy nie zapomni swojego polarnego chrztu, do
którego zostala owiniçta... foli4 stretchow4. Barbara Noryékiewicz pokazuje z kolei czerwony welniany sweter z golfem
z czasów pierw szej w y pr aw y z udzialem az tr zech kobiet. Cho dzi w nim do dzié.
Czy íciei, z ku ltu rq, elega ncko
opowiadapólzartem, pól serio Boiek sprawila,2e w stacjach zrobilo siç czyÉciej, a panowie prze-

Obecnoéó paú

-

stali przeklinaó.

-

Stacje polarne pokazujq, jak bardzo nawzajem jesteémy

sobie potrzebni. W sytuacjach konfliktowych panowie wolE cza-

sami krzyknEó , Leby te emocje rozladowaó, kobiety natomiast
sklaniajq siç ku mediacji, szukajE punktów stycznych, zeby na
spokojnie omówió jakié problem - opisuje, przywoluj4c slowa
jednej ze swoich bohaterek, która mówila, ze na jej wyprawie
nikt siç nie pobil ani teL nie odwazyl siç przyjéé na éniadanie
w pi2amie. To niby drobiazgi, ale na takim odludziu powodujq
pewnE zmianç sposobu bycia.

Przygotowanie na ekspedycjg polarnq to - zwlaszcza dla
kobiet - musi byó prawdziwe wyzwanie. Co koniecznie wzi4ó
ze sob4, o czym pamigtaó przy pakowaniu siç, jak siç z tym
wszystkim zabraó? Dagmara Bo2eþ która byla jui i na Poludniu,
i na Pólnoc¡ stanowczo oponuje: polarniczki to nie sE osoby
przypadkowe, wiedzq, po co tam jad4, wiçc te kwestie nie spçdzajarim snu z powiek. Zapierwszym razem warto posluchaó
bardziej doéwiadczonych. Ona sama uslyszala przed swoim
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debiLrtenr od Ì\4alt1, I(oncL'rckiej: holliecznie n'eá ze sob+ czcr'-
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I(obiet. Zaclzialalo. Poczula siç l'yj4tkowo, a nrçska czçéó

1ir byl m rlzec, horiczyla siç noc polalna, byliémy po zinro
wej izolacji, r ' zantl<niçtynt glonie . Dla psychiki nic bylo lep
szego bocli ca jalt czenl,ony kolor \\' tyui monochlomatycznynt
krajobrazie przyznajelìoz.ek.
'l'en okres jest cila polarnil<órv najtluclniejszy. lvltî'r'i siç nau'et
o syncl'omic trzccicj ór'irrtki. Pojau'ia siç u,taénie rv lr'zccinl

\\¡ypra\'vy \vnet przypornniala sobie o iu'içcie bylo piccz.cnic
ciasta, ll,spólnc ogl4danie filmót... 'l'ego typu r),tualy pl'zclamujil lmud4 coclzienn4 pracç u'stacji. Urodziny, roczuice, inr.rrr'r,alnc úl'içta przelyn'a siç tam rvyiEthou,o.

\\¡ypra\\¡y. I(alendarz jednak nie hlamie, zostajq jcszczc tlzy
dlu2qce siç nienrilosiernie micsiqcc. U nicltt(rrych nastgpuje
spaclek samopoczucia, apatia, r.darzlt)¡siç nastroje clepresyjne.

\\'onr) sukicnkç, Po co? I dlaczego czerwollù? \\¡idzi'ìlit \\¡priìw
dzie zdjçcic, na ktrirynr jedna z jej bohaterek l)irnut¿ l'ìeclnareh - pozujc r,r'suhience, ale nie sEdzila, le \\'tanltym klinacie
to tak istotny atrybut. \\¡z.içla. Ublala siç w ni¿] raz - u' 1)zieri

kt'artale pobvtLr u'raz z myélami o naclciqgaiqcym kolicu
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==.;- Dagmara Boiek podczas slìpowania lodzi, frord Hornsund, poludniowy Spitsbergen

Towarzyszytemu oslabienie czujnoéci, im bli2ej koúca, tym czçéciej zapomina siç zabraó broú na wypadek spotkania z

niedi-

wiedziem polarnym.
W takich momentach warto uciec odrzeczywistoéci w hobb¡
pasjç, coé przyjemnego. Autorka,,Polarniczek" pr ow adztla zajç cia jçzykowe z rosyjskiego. Joanna Perchaluk-Mandat jak gdy.by

nigdy nic przygotowywala siç do triathlonu. Patrycja Ulandowska, która wlaénie teraz zimuje, dziçki Internetowi moZe praktykowaó jogç. Anna Rozwadowska wziçla ze sobq ramç tkackq,
nie zdaj4c sobie do korica sprawy,zeczaspodbiegunem plynie
jednak inaczej. Niedokoúczony kilim ozdabia teraz jej sypialniç.

Bo|ek, znajqca ten éwiat od podszewki, niejednokrotnie byla
te2 zaskakiwana, Jak wted¡ gdy okazalo siç, 2e w gronie polarniczek jest te2 Magdalena Tulli. Znana pisarka, absolwentka stu-

diów biologicznych na UW, wyjechaia w 1980 roku do ,,Arctowskiego".,,P rzyglqdalamsiç ciekawie 2yciu grupowemu. lest
trochç inne ni2 w zwyklych warunkach. To sytuacja, w której

-

cokolwiek siç wydarzy - nie mo¿na pójéé do domu" - wspominala swój szeéciomiesiçczny pobyt.
lnne zdziwienie wywolala Barbara Wojtasiuk z Uniwersytetu Gdaúskiego, która prowadzila badania w Hornsundzie
i jako jedna z pierwszych kobiet przyjeLd2ala na stacjç skuterem énieZnym z oddalonego aL o 160 km miasteczka Longyearbyen, przemierzajqc po drodze dwa zamarzniçte fiordy. Jej
zdaniem regiony polarne to nie jest miejsce dla kobiet, a przynajmniej nie dla kaZdej.

nra zycia prywatnego przeplalaj1cego siç non stop przez okr4gly rok z zawodowym.
Mirno tych problemów wiçkszoéó rozmówczyn jestzdania,
Le ple(. nie powinna byó czynnikiem decydujqcym o dobo¡ze uczestników. Wedlug nich, naleiy braó pod uwagç przede
wszystkim kompetencje. Wprawdzie ekspedycji z przewagE
kobiet jeszcze nie bylo, ale w ostatnich dwóch, trzech latach
proporcje zaczynajy sig wyrównywa(. Bez wEtpienia sprzyja
temu rozwój technologii.
- S4dziewczyny,które prowadzE badania na morzu i czçsto
muszq plywaó pontonami. Kiedyé silnik potrafii waùyó 50 kg
i nie bylam w stanie sama go podnieéó, atrzeba to robió, ieby
éruba siç nie obila o kamienie. Zawszetrzebabylo prosió kogoé
o pomoc. Teraz sE na tyle lekkie, 2e nie stanowi to problemu,
podobnie jak ich odpalenie - twierdzi Boiek.
Kij ma jednak dwa koúce. Technologiczne nowinki, które
pojawity siç na przestrzentlat, z pewnoéci4 ulatwiajE 2ycie
w stacji, ale tei przy okazjizmientaja, ich atmosferç. W rozmowach ze starszym pokoleniem polarniczek czçsto slyszala,ie
pracajest z pewnoéciE dziçki nim wygodniejsza, lecz brakujejui
dawnego romantyzmu. Wplywa to teù na relacje miçdzyludzkie, które przeniosly siç na Skype'a. Nic wiçc dziwnego, 2e pionierki deklarujq chçó powrotu, ale w miejsce, które zachowaly
w pamiçci. Nie sq pewne, czy udaloby im siç wpisaó w panuj4cy obecnie klimat.
Cale szczçécie, jednak nie wszystko w tym polarnym éwiecie zostalo utracone.

Ulotny romantyzm
Najtrudniejsze zadanie stoi przed tymi, które sprawuj4
obowiqzki kierownika. Nie doéó, ze grupa zachowuje naturalny w takiej sytuacji dystans do lidera wyprawy, to jeszcze
nie moZna pozwolió sobie ani na chwilç slaboéci. Swiadomoéó,
2e jest siç jedyn4 osob4, która za wszystko musi wziEó odpowiedzialnoéé, bywa paraliZujEca. Nawet jad4c kolejny raz, syndromu samotnoéci kierownika nie moZna siç pozbyó. Nielatwo
tez,,zonie kierownika", która musi sprostaó próbie pogodze-

68

- W dalszym ci4gu mamy szansç poznaó innych i siebie
takimi, jacy jesteémy. Bo ciçzko przez caly czas udawaó kogoé
innego. Przezlo te relacje sq prawdziwe. Oczywiécie, sE i konflikt¡ ale iprzyjai,nie na cale zycie. W takich miejscach czuje
siç, jak kaidy jest sobie nawzajempotrzebny. Samemu trudno
byloby w takich warunkach przetrwa(. - koÁczy autorka
,,Polarniczek".

