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Pismo Egalitarne
Numer specjalny z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet 28 sierpnia 2018

„Znaczenie terenu przez psy w obcym miejscu służy z regu-

ły ‘oswojeniu’ takiego miejsca. Nasz pupil, zostawiając swój 

ślad zapachowy, daje znać innym – ’tu byłem‘. Zwykle dzie-

je się to wtedy, gdy pies wchodzi do obcego pomieszcze-

nia, które stara się poznać i zaznaczyć jako bezpieczne. Jeśli 

zwierzak znaczy własny dom, w pobliżu może znajdować 

się suczka w okresie rui lub samiec, który ma skłonność do 

dominacji. Mówiąc prościej: pies nieustannie znaczy swoje 

terytorium, którym usiłuje rządzić” [Ao | 2013-02-27 (10:19) 

http://ulubiency.wp.pl/kat,1010779,title,Znaczenie -terenu-

-czy -jest -na -to -sposob,wid,15368155,wiadomosc.html 

(dostęp: 21.06.2014)].

Prowokacyjnie przywołuję ten cytat. Świat mężczyzn 

działa podobnie, mężczyźni niechętnie oddają swoje te-

rytorium kobietom. Teren jest już mocno zaznaczony, od 

niepamiętnych czasów ślady i  zapachy zdążyły pokryć 

cały obszar, a pamięć o matriarchacie została zepchnięta 

na dno.

Mamy 2018 rok, rok obchodów 100-lecia praw 

wyborczych kobiet w Polsce. Czy my, kobiety, wykorzy-

stałyśmy dostatecznie to prawo? Czy też nadal wolimy 

być na ulicy niż na mównicy? Czy kobiety zdecydują 

się wziąć sprawy w  swoje ręce i  zawalczyć o  władzę 

w następnym stuleciu?

W  Polsce jest to o  tyle trudne, że co i  rusz są waż-

niejsze sprawy. Polska, wpadająca wiecznie w  tarapaty, 

wymaga obrony. Polka -patriotka musi bronić polskości. 

Broni dzieci i  dorobku, pracuje, gdy mężczyzna jest na 

wojnie lub walczy w opozycji. Gdy on wraca, ona ustępu-

je mu miejsca i pokornie wycofuje się do kuchni. Ale jest 

to coraz trudniejsze, posmakowała bowiem samodziel-

ności i  niezależności, coraz trudniej jest jej być zależną 

od mężczyzny.

Po pierwszej wojnie światowej Polka o ile jest wy-

kształcona bądź pochodzi z w miarę zamożnej rodziny, 

może być emancypantką, żądać jak Zofi a Nałkowska 

„całego życia”, walczyć o prawo do decydowania o swo-

jej seksualności jak Irena Krzywicka, tworzyć i  roz-

wodzić się jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, żyć 

z drugą kobietą jak Eliza Orzeszkowa. Ale wtedy jeszcze 

nie myśli o sięg nięciu po władzę.

Druga wojna światowa i zmiana ustroju po jej za-

kończeniu sprawiają, że kobieta może być posłanką. 

I  jest. Do Sejmu I  kadencji PRL na 425 posłów wybra-

no 74 kobiety (stanowiły 17,41% wszystkich posłów) 

[Historia Sejmu polskiego, t. III, red. A. Ajnenkiel, Warsza-

wa 1989, s. 302, 304–305]. 

Kobieta może robić tzw. karierę zawodową i  poli-

tyczną. Żłobki, przedszkola są ogólnie dostępne, właś-

ciwie nie ma bezrobocia. Prawa reprodukcyjne są naj-

bardziej liberalne w  całej historii Polski. Niestety, rząd 

jest zależny od ZSRR, więc nie ma sensu w nim zasiadać, 

Polska znowu potrzebuje obrony, znowu są ważniejsze 

sprawy niż prawa kobiet. 

Po transformacji Polska potrzebuje reform, musi 

wyjść z  kryzysu i  znowu sytuacja się powtarza. Sprawy 

kobiet są marginalizowane, gdzieś po cichu, podstępnie 

powoli ogranicza się ich prawa; w  1993 roku zaostrza 

się ustawę „o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-

kiego i  warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. 

Nie ma co się dziwić – w sejmie zasiada 91% mężczyzn 

[Dla porównania: w 1993 roku kobiety stanowiły 9% par-

lamentarzystów, w 1997 – 13%, a w 2001 – 20%. W bieżą-

cej kadencji 2011–2015 kobiety stanowią 23,91%]! Polska 

potrzebuje wsparcia Kościoła, aby negocjować wejście 

do Unii Europejskiej. Rząd Leszka Millera płaci Kościołowi 

ustawą za wsparcie.

Teraz świętujemy 100 lat praw wyborczych ko-

biet, ale nadal jest nas niewiele ponad 20% w  Sejmie, 

w Senacie zaś jeszcze mniej.

Jak wykorzystamy nasze prawa w następnym stu-

leciu? Wszystko zależy od nas. Zbliża się maraton wy-

borczy, nie bójmy się startować w wyborach, odważmy 

się być polityczkami i –błagam! – nie mówmy, że polity-

ka to samo zło. Może nie jest to „dobre miejsce”, ale to 

w Sejmie, Senacie, Radzie Miasta decyduje się o naszym 

życiu i o naszych prawach.

ZAZNACZYĆ TEREN
Elżbieta Jachlewska

Ekonomistka, absolwentka europeistyki; od 10 lat członkini Zarządu Stowarzyszenia WAGA, które zrealizowało kilkadziesiąt projektów społecz-

nych i kulturalnych; członkini Trójmiejskiej Akcji Kobiecej i Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania; polityczka, obecnie jedna z trzech Liderek 

Inicjatywy Feministycznej; prezeska Stowarzyszenia Sportowego Biało-Zielone

OD PRAW WYBORCZYCH DO WSPÓŁRZĄDZENIA
Barbara Kijewska

Doktorka nauk o polityce, wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim; badawczo zajmuje się aktywnością polityczną kobiet, autorka publikacji 

naukowych, w tym książki Polityka równościowa: przestrzeń instytucjonalna (2016); członkini Stowarzyszenia WAGA promującego równość kobiet 

i mężczyzn oraz Trójmiejskiej Akcji Kobiecej
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W  tym roku, 28 listopada, minie 100 lat, odkąd Polki 

uzyskały prawa wyborcze – prawo do głosowania i  do 

kandydowania. Jednak, mimo istnienia formalnej rów-

ności praw politycznych kobiet i  mężczyzn, aktywność 

polityczna i podejmowanie decyzji pozostają dotychczas 

obszarem zdominowanym przez mężczyzn. Na całym 

świecie kobiety stanowią tylko jedną czwartą parlamen-

tarzystów, jedną dziesiątą ministrów i  tylko jedną dwu-

dziestą premierów oraz głów państw. Priorytety politycz-

ne i ekonomiczne ustanawiane są przez mężczyzn.

Przed nami wybory samorządowe. W samorządzie 

powoli wzrasta udział kobiet, wciąż jednak nie przekra-

cza 30%. Jeszcze słabiej prezentowane są kobiety w or-

ganach wykonawczych samorządu – pośród wójtów, 

burmistrzów i prezydentów stanowią jedynie 10%.

Samorząd skupiony na mieszkańcach jest szczegól-

nie bliski doświadczeniu i  kompetencjom kobiet. Nasz 

aktywizm w  organizacjach pozarządowych, w  szkołach, 

parafi ach czy wspólnotach sąsiedzkich to sens demokra-

cji lokalnej. „Obywatelka” zachęca, by uczestniczyć w wy-

borach – jedynie połowa z nas z  tego prawa korzysta – 

i oddać głos na kompetentne kobiety. To ważne wybory! 

Wybieramy na kolejne pięć lat radnych i  radne do Rad 

Gminnych, Rad Powiatowych i Sejmików Wojewódzkich. 

21 października zdecydujemy, kto będzie włodarzem na-

szej wspólnoty. Nie rezygnujmy z prawa, o które walczyły 

nasze prababki .
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JAK ZAKOŃCZYĆ NASZĄ ECHOLOKACJĘ?
Elżbieta Rutkowska

Filozofka, kierowniczka trójmiejskiej Świetlicy Krytyki Politycznej, aktywistka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej; feministka wspierająca kobiety 

i  wierząca, że wszelka długoterminowa zmiana możliwa jest wyłącznie dzięki współpracy; dlatego nauczyła się, dzięki mądrym koleżankom, 

pytać o potrzeby innych; znając je, zaczyna pleść sieć współpracy, feminizm buduje współpracą kobiet i mężczyzn w imię wyznawanych wartości

RÓŻNIĆ SIĘ PIĘKNIE
Alina Michalik

Certyfi kowana trenerka Pedagogiki Dzikiej Przyrody, od 2008 roku związana z niemiecką dziką szkołą Wildniswissen. W 2015 roku powołała do 

życia Dzikie Studia w Polsce. Od najmłodszych lat rodzinnie związana z kulturą i duchowością Indian Ameryki Północnej (Stowarzyszenie Żółwi). 

Nieustająca adeptka sztuki tropienia zwierząt. Edukatorka ekologiczna i społeczna, tłumaczka

JOGA, FEMINIZM I WIELKA BOGINI
Ewa Baniecka

Doktorka nauk humanistycznych, wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim, zainteresowania badawcze skupiają się na nowej humanistyce; 

instruktorka hatha jogi, buddystka zen z wieloletnią praktyką w zakresie różnorodnych technik medytacyjnych i relaksacyjnych, prowadzi warsztaty 

medytacyjne i jogowe; pisarka, redaktorka, recenzentka literacka; członkini Stowarzyszenia WAGA działającego na rzecz równości kobiet i mężczyzn

Mam tak, że krzyczę! Czasem krzyczę, ale jak to u „do-

brze wychowanych dziewczynek” – bezdźwięcznie. Po-

mimo że dźwięk rozrywa mi pierś, to milczę. Teczki dy-

plomów i  certyfi katów szkoleń rozwojowych, a  jednak 

bliższa mi echolokacja. W końcu kropla przelała kielich 

goryczy. Lekko uniosłam głos, walcząc o  własną god-

ność. Mówiąc, od razu przepraszam za kłopot słuchania 

moje społeczeństwo. Chcę godności dla siebie, lecz nie 

wiem, jak o  nią zawalczyć. Ani jedno doświadczenie 

mojej babki czy prababki mi tego nie powie. Wszystkie 

milczałyśmy, a  jak przypadkiem wydobywał się z  nas 

dźwięk, to przepraszałyśmy swoje społeczeństwo. 

Osiemdziesiąt lat praw wyborczych kobiet było po-

trzebne moje matce, aby zawalczyć o siebie. To pierwsza 

z rodu, która mówiła przy urnie: „Głosujemy na kobiety”. 

Od dwudziestu trzech lat nie skreślam inaczej. Jednak 

milczę, gdy mi się dzieje krzywda. Czasem używam 

echolokacji, wierząc, że gromada moich kobiet odbierze 

odbite fale. Trochę mi wstyd przed matką, bo miernie 

wzmacniam jej dumę wychowawczą. Miałam być silna 

i niezależna. Taka jestem, gdy innym dzieje się krzywda, 

ale gdy przychodzi walczyć o własną godność, to piskli-

wie unoszę głos. Gdyby na moim miejscu była koleżanka, 

grillowałabym już serce sprawcy. O siebie zawalczyć nie 

umiem. Przy każdej próbie i tak przepraszam społeczeń-

stwo za szept. Jak nauczyć się walczyć o siebie? 

Moja gromada kobiet, to one mogą dać mi siłę. To 

wy, stając za mną murem, możecie ruszyć głaz mojego 

wstydu. Z wami oduczę moje córki i wnuczki echoloka-

cji. Nie pozwolę udawać, że to krople deszczu, gdy ktoś 

będzie pluł nam w twarz. Kobiety! Echolokacji wokół nas 

jest więcej! Moim kapitałem społecznym są moje kobiety, 

jesteś ty. Zawalczmy o siebie ramię w ramię i zaprośmy 

mężczyzn do współpracy. Pokażmy, że wspólnie kolejne 

sto lat może być faktycznie równoś ciowe i  – jak chciał 

Marszałek Józef Piłsudski  – „bez różnicy płci”.

Odnoszę wrażenie, że paradoksalnie, wraz ze wzrostem 

wiedzy kobiet o własnej seksualności rośnie u nich po-

trzeba powrotu do czegoś, co pierwotne, plemienne i... 

tylko nasze. 

Będąc nastolatką, miałam wyjątkową okazję 

uczestniczyć w indiańskim Moon Logde, czyli tak zwa-

nym księżycowym szałasie. Spotkanie poprowadziła 

Moon Deer, kobieta należąca do starszyzny Plemienia 

Niedźwiedzi, związana z  wizjonerem i  nauczycielem 

indiańskich duchowych ścieżek Sun Bearem (Ojibwa). 

Księżycowy szałas lub namiot to zakorzeniony w trady-

cji wielu plemion północnoamerykańskich zwyczaj spo-

tykania się miesiączkujących kobiet w  odosobnionym 

miejscu, specjalnie dla nich ustanowionym. Odosobnie-

nie nie oznacza tutaj dyskryminacji, lecz uświęcenie ich 

wyjątkowego stanu, Indianie wierzyli bowiem, że kobie-

ta „pod wpływem Księżyca” otrzymuje wyjątkowy dar 

samooczyszczania i  obdarzona jest szczególną mocą. 

To czas, kiedy w siostrzanym kręgu kobiety przeprowa-

dzają swoje ceremonie, śpiewają, dzielą się troskami, 

mądrościami, odpoczywają. Tradycja pośród wielu ple-

mion przetrwała do dnia dzisiejszego, a nawet stała się 

inspiracją dla kobiet spoza tego obszaru kulturowego. 

Od prapoczątków ludzkości kobieta symbolizuje 

życie, przyrównuje się ją do Matki Ziemi, ale nie musi-

my wcale być tylko prokreacyjnym trybikiem ewolucji. 

Pierwotne atrybuty przypisane kobiecej energii niosą 

wszystko, co miękkie, okrągłe, pełne. Kobieca jest in-

tuicja, wilgotność mchu, głębokość kotliny, obfi tość 

wód. Kobieta przekazuje tradycję, komunikuje, oczysz-

cza. Wie, bo czuje, przeczuwa, wyczuwa. Drąży skałę 

z cierpli wością kropli. Jest silna, nawet kiedy się boi. 

A mężczyzna? Jemu bliżej do słońca, ognia i strzeli-

stych gór. W jego naturze jest wszystko, co uderza, pre-

cyzuje i napręża. Jest silny, nawet kiedy się boi. Możemy 

opowiadać o  wzajemnych różnicach i  możemy się ich 

kategorycznie wyrzec. Ale kiedy opadnie pył płciowej 

potyczki naszych czasów, kiedy już legniemy zmęczeni 

na ziemi, uregulowani prawem i kompromisem – przed 

nami ostatni etap spotkania. 

Nauczmy się różnić pięknie! I  czerpać z  tego jak 

nigdy przedtem.

Od kiedy zaczęłam swoją przygodę z buddyzmem zen 

i  hatha -jogą (a  było to, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 

dziewięć lat temu – obecnie są nie tylko moją pasją, 

lecz także „działalnością zawodową”), wciąż obserwuję 

ten sam fenomen: na każdych zajęciach, na każdych 

warsztatach, zlotach czy zgrupowaniach tłumnie 

gromadzą się kobiety, a  wśród nich czasem nieliczni 

przedstawiciele płci przeciwnej, tradycyjnie podejrze-

wani o, co najmniej, zniewieściałość. Do tego stopnia 

zaintrygował mnie ten fenomen, że z Gdańska wybra-

łam się do Katowic na konferencję poświęconą jodze, 

by wystąpić tam z referatem o tym właśnie zjawisku – 

licznym uczestnictwie w praktyce jogi kobiet, a wciąż 

sporadycznym mężczyzn (tak się składa, że moją 

pierwszą działalnością zawodową jest praca o  cha-

rakterze akademickim). Głośno zadałam więc pytanie 

o  przyczyny trendu, którego nie zna Daleki Wschód, 

gdzie zarówno joga, jak i medytacja buddyjska to do-

meny i  kobiet, i  mężczyzn, z  przewagą tych drugich. 

Wówczas udzieliłam sobie samej i moim słuchaczkom 

oraz słuchaczom takiej mniej więcej odpowiedzi: 

mariaż kobiecości i  jogi (czy medytacji) to fenomen 

charakterystyczny dla kultury Zachodu, w  której ko-

biety najpierw były tłamszone, a potem się wyzwoliły. 

W  ramach poszerzania samoświadomości, powszech-

nie zwanego feminizmem, odkryły one praktyki 

Wschodu, dające im poczucie wolności i  możliwość 

osobistego rozwoju. To tak w największym skrócie.

Nadal zgadzam się z tą odpowiedzią, choć są także 

inne, z poprzednią jak najbardziej powiązane. Na przy-

kład taka, że Wschód rozwinął energię jin, a  Zachód 

energię jang. Dlatego w praktyce buddyjskiej i jogicznej 

na Wschodzie było i  jest pogrążonych tak wielu męż-

czyzn – bo ogólnie w tych kulturach panuje przewaga 

jin. No właśnie! Te praktyki same w sobie są przejawem 

dominacji jin, to działania intuicyjne, a  więc kobiece, 

płynące z  aktywności prawej półkuli mózgowej – tej 

intuicyjnej. Uf! Jesteśmy w domu. To dlatego na kobie-

ty hasła „joga”, „medytacja” lub „szamanizm” działają jak 

magnes.

Dodatkowych objaśnień udzielił mi w  ostatnim 

czasie niejaki John Myrdhin Reynolds, którego książkę 

o tantrze, czarownicach i dakiniach pochłonęłam w dwa 

dni z  wielkim zainteresowaniem i  przyjemnością. Jako 

religioznawca o  niezwykle rozległej wiedzy, Reynolds 

opowiada historię wpływu pradawnych kultów Wiel-

kiej Bogini na różne systemy religijne. Otóż kulty bo-

giniczne silnie zaznaczają swoją obecność w  religiach 

Wschodu, przenikając także do buddyzmu. Buddyjska 

tantra traktuje oświeconą świadomość stanu bud-

dy jako zjednoczenie męskiej i  żeńskiej energii, boga 

i bogini w nas. Ogólnie, śladów Wielkiej Bogini można 

doszukać się niemal wszędzie: czciło ją pod różnymi 

postaciami całe pogaństwo, czciły ją starożytny Egipt, 

Mezopotamia, Grecja, Rzym, jest obecna w żydowskiej 

Kabale. Kontynuatorkami jej kultu były średniowieczne 

czarownice (wiejskie znachorki, zielarki, położne), zda-

niem Reynoldsa niemające absolutnie nic wspólnego 

z satanizmem – to według niego jedynie pretekst użyty 

dla uzasadnienia inkwizycji. 
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Cóż, Zachód podążył ścieżką wyparcia kobie cości 

na rzecz rozwoju pierwiastka męskiego, stąd nasz 

silny racjonalizm, tendencja do myślenia analitycz-

nego (bycia tzw. typem poznawczym), oddzielania 

ciała od umysłu i tak dalej, a także liczne uprzedzenia 

w  stosunku do intuicji. Kiedy z  entuzjazmem dzielę 

się wrażeniami ze swojej niedawnej wizyty u  wróżki, 

większość znajomych niemal natychmiastowo reagu-

je pytaniem, czy się nie bałam tam pójść, i  stwierdza, 

że woli nie korzystać z  tego rodzaju usług, żeby się 

za wiele nie dowiedzieć. Słowo szamanizm to kolejny 

straszak – dopiero kiedy tłumaczę ludziom na warsz-

tatach, że szamanizm to nic innego jak bycie swoim 

włas nym wewnętrznym mistrzem, mogą odetchnąć 

z ulgą i wreszcie przestać się obawiać (że zostaną opę-

tani!). Tak więc kobiecość w kulturze Zachodu faktycz-

nie była i nadal bywa tłamszona, a to, co z nią związa-

ne, wciąż rodzi w niektórych obawy. Intuicja, zdolność 

świadomego śnienia, umiejętności mediumiczne, 

wróżbiarstwo, praktyki medytacyjne czy sztuka samo-

uzdrawiania to domeny kobiece, stąd dla tak wielu 

kobiet tak atrakcyjne, przyciągające.

Z kolei Wielka Bogini to najbardziej frapujący ar-

chetyp kobiecości, który każdy z nas powinien w sobie 

odkryć i  pielęgnować. Jestem o  tym dogłębnie prze-

konana. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i  mężczyzn. 

A  może zwłaszcza mężczyzn? By poprzeć moje prze-

czucie wyrażone w tym ostatnim zdaniu jakimś stwier-

dzeniem, przytoczę na koniec starożytną jogiczną 

koncepcję tantrycznego oddychania. Otóż jogini od-

kryli, że człowiek oddycha w cyklach naprzemiennych 

– około godziny jedno nozdrze jest bardziej aktywne, 

raz prawe (męskie), a raz lewe (kobiece). Jeśli nie wie-

rzycie, poobserwujcie swój oddech, przekonacie się, 

że jogini się nie mylili! Drugą kwestią, którą dostrzegli, 

jest reguła, że nie należy rozpoczynać niemal żadnych 

działań, gdy oddychamy prawym – męskim – noz-

drzem, bo wynikają z tego rzeczy szkodliwe i okrutne 

(np. wojny). Natomiast niezwykle korzystne rezultaty 

przynosi rozpoczynanie działań, kiedy oddychamy 

nozdrzem lewym – żeńskim. 

I  to by było na tyle. Zachęcam do jogi, medytacji, 

samorozwoju i  wzmacniania kobiecości – co w  naszej 

kulturze wydaje się nie tylko korzyścią, lecz wręcz ko-

niecznością (patrząc na zdecydowanie męskie przeja-

wy aktywności, takie jak choćby maniackie wycinanie 

drzew i lasów).

CENTRUM PRAW KOBIET I JEGO DZIAŁANIA
Aleksandra Mosiołek

Filozofka, socjolożka, feministka, aktywistka; dyrektorka gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet; wykładowczyni studiów podyplo-

mowych z zakresu gender na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; członkini Trójmiejskiej Akcji Kobiecej

W jakim stopniu dzisiaj w Polsce – w 100-lecie uzyskania 

przez Polki praw wyborczych – prawa człowieka w sto-

sunku do kobiet są przestrzegane, w szczególności zaś 

prawo do wolności od wszelkich form przemocy, prawo 

do bezpieczeństwa (zarówno w  sferze publicznej, jak 

i prywatnej) oraz prawo do równego traktowania?

Szacuje się, że co roku w Polsce około 800 tysięcy 

kobiet doświadcza przemocy, co stanowi ponad 2  ty-

siące kobiet dziennie. Jednym z  najdotkliwiej odczu-

wanych rodzajów przemocy jest przemoc w  rodzinie, 

której doświadczają przede wszystkim kobiety i dzieci. 

Szacuje się, że kilkaset kobiet rocznie ginie w  wyni-

ku przemocy w  rodzinie. Większość kobiet w  Polsce 

doświadczyła przemocy seksualnej: molestowania 

seksualnego (ponad 80% kobiet), tzw. innej czynności 

seksualnej (ponad 30%), próby zgwałcenia (ponad 

20%), zgwałcenia (ponad 20%). Dyskryminacja, czyli 

zjawisko nieusprawiedliwionego niczym nierównego 

traktowania, dotyka kobiety w Polsce zarówno na rynku 

pracy, w różnych sferach życia publicznego, jak i w życiu 

prywatnym.

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku w pro-

wadzonym przez siebie projekcie „Prawa kobiet na 

100-lecie praw wyborczych Polek” podkreśla, że dopóki 

kobiety nie będą miały zapewnionych podstawowych 

praw człowieka w  postaci wolności od przemocy oraz 

bezpieczeństwa, dopóty nie będą mogły w pełni korzy-

stać z innych przysługujących im praw. 

Z tych względów Centrum Praw Kobiet w Gdańsku 

w  prowadzonym projekcie koncentruje się na działa-

niach z  obszaru zapobiegania i  zwalczania przemocy 

wobec kobiet i  przemocy w  rodzinie oraz przeciw-

działania różnym formom dyskryminacji kobiet . Za-

praszamy na warsztaty z  zakresu praw osób doświad-

czających różnych form przemocy i  dyskryminacji, 

warsztaty WenDo budujące pewność siebie, asertywność 

i samoobronę oraz na debaty i spotkania z dyskusjami! 

Więcej informacji: www.cpk.org.pl

RANKING 100 KSIĄŻEK NA 100 LAT
Lidia Makowska

Kulturolożka, aktywistka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej

Na 100-lecie praw wyborczych kobiet został stworzony 

kanon 100 książek, przybliżający najlepszą literaturę 

na temat kobiecego doświadczenia. Znalazły się tu po-

zycje często pozostające do tej pory w cieniu „męskich” 

bestsellerów.

Czytelniczki i  czytelnicy, wraz z pięcioma ekspert-

kami, przygotowali 10 kategorii, w  każdej po kilkana-

ście książek, z  których drogą głosowania można było 

wybrać łącznie 100 tytułów. Te kategorie to: „tkanka 

codzienności”, „emancypantki”, „Matka Ziemia”, „kobiety 

non -fi ction”, „odważ się!”, „małe matczyzny”, „na oczach 

wszystkich”, „przygody płci”, „uwalnianie bogini” i „prze-

ciw kobietom”. Są to kategorie nieoczywiste, tematycz-

nie obejmujące zarówno kwestie płci, przemocy, jak 

i codzienności czy ekologii.

Przy ogłaszaniu kolejnych etapów otwartego 

rankingu konsekwentnie trzymano się daty 28 dnia 

danego miesiąca. Nawiązano w ten sposób do 28 listo-

pada 1918 roku, kiedy to marszałek Józef Piłsudski 

podpisał dekret nadający obywatelkom i obywatelom 

Polski prawa wyborcze, bez różnicy płci. W  stulecie 

tego wydarzenia, 28 marca 2018 roku, ruszył cykl wy-

darzeń  Sto Lat Praw Kobiet Pomorze, tworzony przez 

kilkanaście instytucji i  organizacji na Pomorzu. Finał 

odbędzie 28 listopada 2018 roku w Europejskim Cen-

trum Solidarności.

Akcję przygotowały: Krytyka Polityczna – Świetlica 

w  Trójmieście  wraz ze  Stowarzyszeniem WAGA  i  Trój-

miejską Akcją Kobiecą, we współpracy z  Wojewódzką 

i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

Do czasu, gdy odbędzie się fi nał tej inicjatywy, 

a  więc do 28 listopada 2018 roku, i  – miejmy nadzie-

ję – w  przyszłych latach, książki z  rankingu są i  będą 

omawiane; organizuje się też spotkania czytelnicze, 

warsztaty twórczego pisania i  działania plenerowe 

wokół wyróżnionych pozycji książkowych. Kolejna idea 

to minibiblioteczka „100 książek na 100 lat”, by można 

było zapoznać się z wybranymi książkami.

Jeśli chcesz poznać setkę rankingową, wejdź na: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=17

47925181981673&id=118025288305012

Projekt jest częścią zadania „Bez względu na płeć” 

z okazji Stulecia Praw Wyborczych Kobiet, dofi nansowa-

nego z budżetu Miasta Gdańsk.

TROJMIEJSKIE
ORGANIZACJE

ANTYDYSKRYMINACYJNE

Z  ŻYCIA 
KULTURALNEGO 
W  TRÓJMIEŚCIE

rys. Karolina Gardulska
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Małgorzata 
Wątor

100 lat
Rządzę krajem, jestem władzą.

Polityka przy mnie stoi nago.

Na stanowisku publicznym

Wspinam się po jego szczeblach

Zarządzania i uczestniczenia

W stowarzyszeniach.

Na stanowisku politycznym

Domagam się pozostałych praw,

Krzycząc głośne swe sto lat!

Do urn wyborczych, koleżanki,

Idźcie z dumą, mówię Wam,

Krzycząc nasze już sto lat!

Nie wybiorę tych z łapanki,

Tych, co starczą mają woń,

Długopis to bagnet, biorę broń,

Stanowcze mówię stop.

Moc sprawczą dały babki,

Reszta to ja i światły los,

I we wszystkim się połapię,

W tym, na kogo oddać głos.

Krzyczmy nasze już 100 lat,

Chodźcie ze mną zmieniać świat! 

Czytelniczkom i Czytelnikom naszego magazynu pole-

camy powieść Ewy Skunart zatytułowaną Off  -off , która 

właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Novae Res 

z  Gdyni. To przewrotna, zabawna i  zaskakująca opo-

wieść o życiu na kompletnym offi  e.

Witajcie na ulicy Uroczej. Tutaj całymi dniami ko-

biety gotują, popalając papierosy, a  mężczyźni prze-

siadują w  piwnicach i  zajmują się 

swoimi męskimi sprawami. To świat 

dzieciństwa dwóch małych dziew-

czynek, w którym beztroska i radość 

przeplatają się z mrokiem i  lękiem... 

Teraz ulica Urocza, tak jak przyjaźń 

z  dawnych czasów, jest już tylko 

wspomnieniem, a  dwie dorosłe ko-

biety, niegdyś nierozłączne, mają 

spotkać się po latach. Gdy w  ocze-

kiwaniu na spotkanie upływają ko-

lejne godziny, a dawna przyjaciółka 

się nie zjawia, do kobiety samotnie 

czekającej przy kawiarnianym stoli-

ku powracają wspomnienia, które, 

przelane na papier, mogą stać się 

kanwą scenariusza – prawdziwie 

off owego.

To szalona historia o wykluczo-

nych, Innych, na czele z kobietami. I o tym, że nie zamie-

rzają się poddawać. To opowieść o niszach i zaproszenie 

do wędrówki po nich. A jednocześnie krytyczny komen-

tarz do współczesnej polskiej rzeczywistości, pełen za-

równo goryczy, jak i humoru. 

Fragment: „I  tym razem biorę na siebie rolę opo-

wiadaczki. Opowiem ci bajkę, jak kot palił fajkę. O moim 

życiu tu, w kraju, gdzie nie dane mi było zostać gwiaz-

dą, choć też się na swój sposób starałam. To będzie 

historia pewnego rodzaju wariactwa, bycia zakręco-

ną, z  odrobinę za dużym ładunkiem życiowych spraw 

na karku. Być może trochę cię przerażę. Odrzuci cię. 

No cóż – to będzie prawdziwy off , a nawet off  -off , a na-

wet – niewykluczone – fuck off  everybody. Opowieść 

o  tym, jak sama stałam się off em, off  -off em. Historia 

pewnego przemęczenia, bycia szaloną -wypaloną”.

Fragmenty recenzji dr hab. Izabeli Morskiej:

„Ta znakomita, wartka narracja trafi  głównie, choć 

zapewne nie tylko, do inteligentnych 

kobiet, tych, które nie czują się wy-

godnie wśród nasilającej się fali oby-

czajowego konserwatyzmu, a  które, 

jak dotąd, nie wyemigrowały”.

„Choć narracja zaczyna się od 

znakomitej retrospekcji, to na niej 

nie poprzestaje, a  przechodząc 

przez typowe koleje życia (mąż, 

syn, romans), ta historia wykoleja 

się, jak tylko bohaterka zaprzyjaź-

nia się z  transseksualną Aurelią, 

do niedawna pracownikiem nau-

kowym, i  obie razem angażują się 

w  femino -anarchistyczne działa-

nia: manify, protesty i  ośmieszanie 

systemu.

Zakończenie powieści kryje 

w  sobie nieoczekiwaną ‘przewrot-

kę’, nawiązując do najlepszych tradycji metafi ction, 

czyli ujawnienie, że każda opowieść, choć ‘osobista’ 

i ‘prawdziwa’, może jednak zostać podważona. A jednak 

największą przyjemność w  tej książce sprawia właśnie 

obcowanie z  narratorką: bystrą obserwatorką, skłonną 

do wpadania w pułapki, by następnie dokonywać sztu-

czek na miarę barona Münchhausena, żeby się z nich ra-

tować, traktującą siebie i najbliższe jej osoby z czułym, 

nieodłącznym humorem”.

Off  -off  Ewy Skunart jest już dostępna w  sprzedaży, 

szukaj na zaczytani.pl

„OBYWATELKA” POLECA

FEMINIZM OKIEM NASTOLATKI
Zoolka

Uczennica trzeciej klasy gimnazjalnej

Feminizm, tak jak każda ideologia, jest postrzegany 

przez ludzi w skrajnie różny sposób. Jedni widzą w nim 

broń przeciwko „podłym mężczyznom” wymyśloną 

przez znudzone gospodynie domowe. Dla innych jest 

on sposobem myślenia dodającym pewności siebie 

i nadziei na lepszą przyszłość. 

Muszę przyznać, że dla mnie nie zawsze femi-

nizm jest powodem do zadowolenia. W  środowisku 

szkolnym często stanowi on obiekt drwin: „Walczycie 

o prawa, które już macie”, „Wkurzacie się, bo jesteście 

brzydkie”, „Brakuje wam po prostu silnej męskiej ręki”. 

Na szczęście wiem, że ludzie kpiący z  femi nizmu 

tak naprawdę nie rozumieją jego znaczenia. To nie 

jest walka o  to, by kobiety były jak mężczyźni, ale 

o  to, by mogły poczuć się bezpiecznie i  równo w  ich 

otoczeniu.

Feminizm nie polega na pozbyciu się tradycji, lecz 

na daniu możliwości wyboru, jak chce się być traktowa-

nym/traktowaną przez innych. Nie walczymy dla kobiet, 

które mają wszystko, walczymy dla tych, które tego 

potrzebują. Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i de-

cydować o  swojej własnej wartości. Feminizm ma dać 

wybór wszystkim bez wyjątku, a nie narzucić komukol-

wiek zmianę.
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