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„Kobiety Afryki – obyczaje, tradycje, obrzędy, rytuały” Jadwigi Wojtczak – Jarosz to barwna opowieść o życiu polskich
naukowców w Nigerii pod koniec lat siedemdziesiątych pogrążonej w Biafrańskiej wojnie domowej. Nie sposób
przemilczeć tego, co zobaczyli, a są to prawdziwe wydarzenia widziane także oczyma autorki. Spotkali się z zupełnie
odmienną od europejskiej kulturą, religią oraz postawą światopoglądową. Brak prądu czy wody to dla człowieka
zachodu rzecz niezrozumiała, a dla Nigeryjczyków posiadanie butów czy białej koszuli jest wielkim skarbem. Książka
opisuje codzienne perypetie związane z nauczaniem studentów, organizowanej wody pitnej czy zwiedzaniem i
poznawaniem tak różnej od europejskiej flory i fauny. Powieść jest hołdem złożonym afrykańskim kobietom,
pracującym ciężej od mężczyzn, często okaleczanych i często zbyt biednych, by wychować zdrowe dzieci. To także
opowieść o niezwykle utalentowanych studentach – z niezwykłą pamięcią i chęcią do nauki. „Kobiety Afryki...” to
opowieść dla wszystkich ciekawych świata, chcących poznać odmienną kulturę, inny sposób myślenia, a także
codzienne życie tamtejszej ludności oraz uczonych przebywających na naukowej „emigracji”. „W ramach handlu
zagranicznego wyjeżdżali z Polski do tzw. Krajów Trzeciego Świata, w tym także do Afryki, specjaliści z różnych
dziedzin, przede wszystkim pracownicy instytutów naukowych i uniwersytetów, zasilając swoją kadrą powstające
uczelnie, instytuty techniczne i naukowe. O takiej właśnie grupie osób mowa jest w książce. Indywidualne motywy
inspirujące do wyjazdów bywały rozmaite, poczynając od względów finansowych, poprzez rodzinne, przygodowe,
podróżnicze, naukowe, kolekcjonerskie i polityczne”. To z jednej strony niezwykłe przeżycia i wspomnienia
egzotycznych widoków, a z drugiej biedy i głodu. Poznając niezwykłe losy bohaterów – spojrzysz na świat innymi
oczyma.
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